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1. Enquadramento  

Atualmente, em Portugal, as escolas encontram-se sob o olhar atento da sociedade devido à 

crescente importância da sua avaliação, como processo de atingir a tão almejada autonomia. 

As escolas públicas têm vindo a desenvolver, ao longo dos últimos anos, mecanismos de 

autorregulação e de autoavaliação com o objetivo de fornecer um recurso útil aos órgãos de 

gestão e professores que necessitam de avaliar as suas escolas. O fundamento principal é que 

a avaliação é uma condição necessária para a melhoria da qualidade das escolas.  

 A autoavaliação surge como processo necessário para a auscultação e melhoria da qualidade 

no sistema de ensino e de educação. A escola tem que dar conta do que faz, da maneira como 

o faz e do modo como está a atingir ou a deixar de atingir os objetivos que lhe são fixados. A 

gestão global da qualidade deve ser encarada não como um fim, mas apenas um meio de 

caminhar para a melhoria contínua e para práticas de excelência. Assim, a autoavaliação deve 

ser um instrumento indispensável à promoção da qualidade educativa e de reforço da capaci-

dade de melhoria das organizações escolares. 

A adesão de um número cada vez maior de escolas a experiências de autoavaliação exemplifi-

ca o reconhecimento, por parte dos atores educativos, da função que esta tem no desenvolvi-

mento das organizações escolares e dos seus profissionais. 

A preocupação com a autoavaliação e com a qualidade surge, nas escolas públicas portugue-

sas, como imperativo legal e não apenas devido à necessidade de prestação de contas e res-

ponsabilização das instituições educativas e dos seus agentes.  

O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, ao introduzir o regime de autonomia, administra-

ção e gestão dos estabelecimentos públicos da educação, evidencia a importância da avalia-

ção das escolas.  

No entanto, é com a Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, designada por “Lei do Sistema de 

Avaliação da Educação e do Ensino não Superior”, que lhes é colocado o desafio da avaliação 

e a pertinência da procura do caminho para a excelência e melhoria contínua. Define-se a 

estrutura da avaliação com base na autoavaliação e na avaliação externa (art.º 5.º), deter-

mina-se o carácter obrigatório da autoavaliação (art.º 6.º) e o grau de abrangência e com-

plementaridade da avaliação externa (art.º 8.º). De acordo com o estabelecido no seu artigo 

3.º, este sistema de avaliação prossegue objetivos como:  

 Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus 

níveis de eficiência e eficácia;  
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 Dotar a administração educativa e a sociedade em geral de um quadro de informações 

sobre o funcionamento do sistema educativo;  

 Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e res-

ponsabilidade nas escolas;  

 Permitir incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento 

e dos resultados das escolas;  

 Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no 

processo educativo, valorizando o seu papel;  

 Garantir a credibilidade do desempenho das escolas;  

 Promover uma cultura de melhoria continuada da organização. 

 

O programa nacional de avaliação externa das escolas levado a cabo pela Inspeção- Geral da 

Educação e Ciência (IGEC), com início em 2006, e a Portaria n.º 1260/2007, de 26 de setem-

bro, vieram reforçar a necessidade das organizações escolares adotarem dispositivos e práti-

cas de autorregulação. 

Com o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho que revoga as versões anteriores (Decreto-Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril e Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio) surge um novo modelo 

de gestão das escolas públicas portuguesas suportado na figura do Diretor, visando a sua 

responsabilização da gestão escolar na prestação de contas à comunidade.   

A figura seguinte sintetiza progressivamente a publicação dos diversos normativos legais 

sobre as questões da autonomia, prestação de contas e da avaliação interna e externa nas 

organizações escolares: 

 

Fig. 1 - Enquadramento normativo 
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A autoavaliação é um processo de avaliação interna, a qual tem como objetivos: 

 Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização da Escola e 

dos seus níveis de eficiência e eficácia; 

 Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, exigência e res-

ponsabilidade; 

 Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resul-

tados da Escola; 

 Garantir a credibilidade do desempenho da Escola; 

 Atingir a certificação dos padrões de qualidade da Escola. 

 

 

2. O modelo CAF nas Instituições Educativas1 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro (Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino 

não Superior), não estabelece o modelo de autoavaliação que as organizações escolares 

devem adotar. Contudo, tendo em conta o artigo 7.º deste diploma, “O processo de autoa-

valiação deve conformar-se a padrões de qualidade devidamente certificados”, optou-se, 

mais uma vez, pelo Modelo CAF, “Common Assessment Framework”, que em Portugal rece-

beu a designação “Estrutura Comum de Avaliação.  

Este modelo, de modo a acompanhar o desenvolvimento e evolução da sociedade e gestão 

pública, foi alvo de três revisões: em 2002, 2006 e 2013. 

A CAF (Common Assessment Framework) baseia-se numa estrutura de autoavaliação con-

ceptualmente semelhante aos principais modelos de Gestão da Qualidade Total (Total Qua-

lity Management — TQM), particularmente o Modelo de Excelência da EFQM — European 

Foundation for Quality Management).  

A CAF assenta no pressuposto de que as organizações atingem resultados excelentes ao 

nível do desempenho na perspetiva dos cidadãos/clientes, dos colaboradores e da sociedade 

quando têm lideranças que conduzem a estratégia, o planeamento, as pessoas, as parcerias, 

os recursos e os processos. O modelo CAF analisa a organização de diferentes ângulos, em 

simultâneo, promovendo a análise holística da organização. 

                                                 
1
 http://www.caf.dgaep.gov.pt/media//CAF_Educacao_2013-1.pdf   
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A CAF Educação é um modelo de autoavaliação e melhoria do desempenho organizacional 

com linguagem e exemplos de práticas, específicos para o setor da educação. 

A CAF Educação resulta de uma adaptação do modelo europeu da CAF, o qual foi criado no 

ano 2000 através da cooperação entre os Estados-membros da UE, tendo como público-alvo 

todas as organizações do setor público.  

A adaptação da CAF ao setor da educação surgiu devido ao elevado interesse de muitas insti-

tuições de ensino pela CAF, tendo alguns países europeus adaptado o modelo ao respetivo 

setor da educação. 

A gestão pela qualidade é transversal a todos os setores e áreas de atividade, não sendo a 

educação exceção. A CAF Educação pretende responder às recomendações dos organismos 

internacionais que têm dado destaque à importância da qualidade no sistema educativo.   

A estrutura da CAF tem 9 critérios que identificam os principais aspetos a ter em conta numa 

análise organizacional. 

Cada critério está decomposto num conjunto de subcritérios que identificam as principais 

questões a considerar quando se avalia uma organização. 

Os critérios 1 a 5 dizem respeito aos meios que determinam o que a organização faz e como 

realiza as suas atividades para alcançar os resultados desejados.  

Nos critérios 6 a 9, os resultados alcançados ao nível dos cidadãos/clientes, pessoas, socie-

dade e desempenho-chave são avaliados através de medidas de perceção e indicadores 

internos.  

 

 

Fig. 2 - Modelo CAF 

 

MEIOS 

RESULTADOS 

APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 
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A aplicação da CAF permite obter um diagnóstico qualitativo e quantitativo do desempenho 

organizacional, bem como um plano de melhorias com as ações de melhoria prioritárias. 

A CAF permite estruturar projetos de bench learning possibilitando, às instituições de ensino 

e formação, identificar, comparar e implementar áreas de melhoria, através de processos de 

partilha e aprendizagem com base nos critérios da CAF. 

 

 

3. Objetivos CAF  

• Implementar processos de autoavaliação de acordo com as características das 

escolas e jardins de infância que constituem o Agrupamento;  

• Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de autoavaliação contínua 

e sistemática;  

• Desencadear hábitos de diálogo e de reflexão interna sobre as questões da qualidade 

educativa e sucesso escolar nas escolas;  

• Incentivar os vários membros da comunidade educativa para uma participação, cada 

vez mais ativa, no processo educativo, valorizando o seu papel neste processo.  

 

 

 

4. A Organização Escolar  

 

4.1. Caraterização da Organização  

O Agrupamento de Pedrógão Grande é constituído por todos os estabelecimentos de ensino 

públicos do concelho e tem a sua sede na Escola EB 2/3 Miguel Leitão de Andrada. É com-

posto pelo Jardim de Infância de Vila Facaia, Escola do 1.º CEB de Graça, Centro Escolar de 

Pedrógão Grande (educação Pré-escolar e 1.º CEB) e Escola EB 2/3 Miguel Leitão de Andrada 

na vila de Pedrógão Grande, distrito de Leiria. É frequentado por 262 alunos desde a Educa-

ção Pré-Escolar ao 9.º ano escolaridade. 
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Fig. 3 – Localização (distrito de Leiria, concelho e freguesias de Pedrógão Grande) 

 

Alunos 

 

Gráfico 1 - Evolução do n.º de alunos da Educação Pré-Escolar 
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Gráfico 2 - Evolução do n.º de alunos do 1.º CEB 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Evolução do n.º de alunos do 2.º CEB 
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Gráfico 4 - Evolução do n.º de alunos do 3.º CEB 

 

 

 

Gráfico 5- Evolução do n.º de alunos do AEPG 
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Pessoal não docente 

 

 
Gráfico 6 – Distribuição do pessoal não docente por categorias 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7- Distribuição do pessoal não docente por idades 
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Gráfico 8 – Faltas do pessoal não docente 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9 - Faltas do pessoal não docente 

 

 

Pessoal docente 

Relativamente aos docentes respondentes, foi possível fazer a sua caraterização relativamente 

a algumas dimensões.  

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

Doença Outras Total 

Não docentes - faltas 

2013 2014 2015 2016 2017 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

M. de dias   ausências N.º assist. c/ faltas 

17 

 31    

10 

 32    

24  27    

38 

 29    

40 

 31    

Não docentes - faltas 

2013 2014 2015 2016 2017 



 
 

Relatório de autoavaliação 12 

 

 

Gráfico 10 - Total do pessoal docente do AEPG (2017-18) 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Distribuição do pessoal docente do AEPG por nível de ensino (2017-18) 
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Gráfico 12 – Distribuição do pessoal docente por sexo (2017-18) 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Distribuição do pessoal docente por escalão etário (2017-18) 
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Gráfico 14- Pessoal docente – Tempo de serviço 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Média de dias de ausências, pessoal docente 
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5. Preparação e condução da autoavaliação  

 

O processo de autoavaliação impõe um planeamento adequado de toda a atividade do agru-

pamento, através de processos de melhoria contínua, ao ritmo possível do agrupamento e em 

função dos recursos disponíveis para o seu desenvolvimento.  

Consideramos que os pré-requisitos fundamentais para o sucesso da autoavaliação e da sua 

aceitação é o envolvimento da comunidade escolar neste processo de mudança conseguido, 

em grande medida, com as sessões de esclarecimento e o preenchimento dos questionários. 

Os questionários dão a possibilidade aos órgãos de gestão (de todos os níveis – intermédios e 

de topo) de conhecer a opinião da comunidade educativa relativamente a questões relaciona-

das com o modo de funcionamento e desempenho do agrupamento, aferindo o seu grau de 

satisfação e de motivação para as atividades que este desenvolve.  

Estabeleceram-se processos eficientes de comunicação, por forma a assegurar o sucesso da 

sua implementação. Com efeito, o conhecimento claro e atempado, quer das razões e impera-

tivos da autoavaliação, quer das suas implicações no agrupamento, desenvolver uma reação 

positiva e, por conseguinte, promover um espírito de aceitação e adesão geral junto da comu-

nidade educativa. O enfoque da comunicação/informação da CAF centrou-se nos seguintes 

objetivos:  

 Informar de forma eficiente sobre o modelo CAF;  

 Explicar o processo de inquirição;  

 Construir a confiança por parte da comunidade educativa relativamente às alterações e 

impacto decorrentes da autoavaliação;  

 Minimizar a resistência à mudança, reduzindo as incertezas e aumentando a com-

preensão sobre os imperativos da autoavaliação.  

 O processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande teve início em 

outubro 2017, seguindo a seguinte metodologia:  

a) Reunião da EAA para definir a estratégia a seguir para a implementação da CAF 2013;  

b) Reuniões da EAA, para a elaboração dos indicadores dos questionários a aplicar ao 

PD,PND, alunos e pais/encarregados de educação;  

c) Realização de sessões de sensibilização ao PD e PND sobre os objetivos a alcançar, a 

metodologia a seguir, a importância da participação responsável de todos os intervenientes e o 

preenchimento dos questionários;  

d) Preenchimento dos questionários (PD, PND, alunos e pais/encarregados de educação);  
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e) Preenchimento das Grelhas de Autoavaliação pela EAA, em que cada indicador dos crité-

rios da CAF é pontuado com base em evidências;  

f) Apuramento dos resultados dos questionários;  

g) Elaboração do Diagnóstico Organizacional do Agrupamento com base nos questionários 

recolhidos e nas Grelhas de Autoavaliação;  

h) Reuniões da EAA para a discussão dos resultados da avaliação interna, realizada no agru-

pamento, e das ações de melhoria a implementar.  

A implementação deste modelo é da responsabilidade de uma equipa de autoavaliação consti-

tuída por elementos internos da comunidade educativa: 

Diretora - Natércia Rodrigues  

Docentes – António David, Alice Mateus, Amélia Ribeiro e Dulce Galvão  

Assistentes operacionais – Albertina Nunes  

Encarregados de educação – Dora Rodrigues  

A (GAA) baseia-se no modelo disponível no manual de apoio para a aplicação da CAF 2013, 

da DGAEP. 

5.1. Instrumentos de avaliação 

A grelha de autoavaliação e questionários 

A grelha de autoavaliação (GAA) baseia-se no modelo disponível no manual de apoio para a 

aplicação da CAF 2013, da DGAEP. 

Fez-se uma abordagem por critérios do Modelo da CAF 2013, apoiando-se em indicadores 

considerados mais importantes para o agrupamento. Isso permitirá o bench learning, a nível 

nacional e europeu, logo que este processo esteja mais sedimentado e haja algum desenvol-

vimento de ações de melhoria.  

A GAA é um instrumento que contempla todos os indicadores selecionados pela EAA, consis-

tindo no reconhecimento, dos aspetos principais do funcionamento e do desempenho do 

agrupamento. Tem por base de trabalho a identificação de boas práticas e as respetivas evi-

dências para cada um dos critérios e respetivos subcritérios. Através da identificação de evi-

dências, cada elemento da equipa participa no preenchimento das grelhas de autoavaliação 

atribuindo-se uma pontuação, devidamente fundamentada, a todos os indicadores. De for-

ma consensual, a equipa chega a um resultado final que reflete a sua avaliação sobre todos 

os critérios e subcritérios.  
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Para o preenchimento das grelhas de autoavaliação a equipa teve uma visão muito concreta e 

precisa do modo de funcionamento do agrupamento e dos seus resultados, para a identificação 

das evidências/iniciativas, bem como dos seus resultados, de modo a analisar e registar cada 

prática de gestão do agrupamento.  

Utilizou-se o sistema de pontuação “avançado” ou (fine-tuned CAF scoring) que considerá-

mos mais apropriado para organizações que pretendem refletir mais pormenorizadamente a 

análise feita aos subcritérios. Este sistema permite pontuar – para cada subcritério – todas as 

fases do ciclo PDCA em simultâneo. 

Os questionários dão a possibilidade do agrupamento conhecer a opinião da comunidade edu-

cativa relativamente a determinadas questões relacionadas com o modo de funcionamento e 

desempenho do agrupamento e aferir o seu grau de satisfação e de motivação para as ativida-

des que desenvolvem.  

O modelo de questionários utilizados no agrupamento são os que estão disponíveis na página 

eletrónica da DGAEP (http://www.caf.dgaep.gov.pt/).  

Os questionários aplicados ao pessoal docente, ao pessoal não docente, são questionários 

abrangentes que permitem aferir conclusões sobre o nível de desempenho do agrupamento. Os 

mesmos foram aplicados aos alunos e pais/encarregados de educação, direcionados para o 

critério 6 - Resultados orientados para os cidadãos/clientes. 

O universo de aplicação dos questionários foi a totalidade do pessoal docente, do pessoal 

não docente, dos alunos e dos encarregados de educação.  

Todo o processo de inquirição e tratamento de dados garantiu a confidencialidade da identi-

dade dos respondentes.  

O tratamento estatístico dos questionários foi da responsabilidade da equipa de autoavaliação 

que asseguraram em todo o processo a máxima isenção e transparência na análise e tratamen-

to dos questionários. 

A equipa teve em conta alguns conceitos chave para o preenchimento das grelhas de autoava-

liação, sendo eles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Relatório de autoavaliação 18 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 – Indicadores de Autoavaliação 
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Conceitos chave 

 

  

Conceitos PDCA Evidência Oportunidades de melhoria 

O PDCA é um ciclo de quatro fases 
que têm de ser cumpridas para se 
conseguir a melhoria contínua: 
(Plan) Planear; (Do) Executar; 
(Check) Rever; (Act) Ajustar. 
Na análise dos critérios de meios 
da CAF, a equipa de autoavaliação 
deve identificar em cada subcrité-
rio as práticas da organização que 
cumprem o ciclo PDCA, podendo 
utilizar os exemplos apresentados 
no modelo CAF como orientação. 

Informação que comprova uma 
declaração ou um facto. As evi-
dências são consideradas essen-
ciais na formação de conclusões e 
julgamentos objetivos e corretos. 
As evidências, num processo de 
autoavaliação, devem ser obtidas 
em regra através de documentos 
escritos. Outras fontes de evidên-
cia são a observação e o consenso. 

Ações que não existem na organi-
zação e que, à luz do modelo CAF, 
deveriam existir para o bom 
desempenho da organização (pon-
tos fracos). 

Ações que existem na organização 
mas que são suscetíveis de ser 
melhoradas para o desempenho 
excelente da organização (iniciati-
vas); Pontos fortes 

Aplica-se na avaliação e na pon-
tuação dos Critérios de Meios 

Ações ou práticas suscetíveis de 
ter uma pontuação elevada de 
acordo com os quadros de pon-
tuação da CAF. 

Ações para garantir a sustentabili-
dade de uma área de excelência 
(áreas a sustentar) 

Esta forma de pontuação é cumu-
lativa: é necessário ter realizado a 
fase anterior (ex. Check) para se 
poder alcançar a fase seguinte (ex. 
Act).  
 

  

Pontuar entre 0 e 100 de acordo 

com o nível alcançado dentro de 

cada fase. A escala de 100 permite 

especificar o grau de realização e 

implementação das ações.   

 

 

Tabela 1 - Conceitos Chave da GAA 
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PAINEL DOS MEIOS – PONTUAÇÃO AVANÇADA 

Fa
se

s 

Plan (Planear) Do (Executar) Check (Rever) Act (Ajustar) 

D
ef

in
iç

õ
e

s 

O planeamento é baseado 
nas necessidades e expec-
tativas das partes interes-
sadas*. O planeamento é 
realizado, de forma regu-
lar, por todas as partes 
interessadas relevantes da 
organização. 

A execução das ações é 
feita com base em proces-
sos e responsabilidades 
definidas. Existe divulga-
ção das ações, de forma 
regular, junto das partes 
interessadas relevantes da 
organização. 

Os processos definidos 
são monitorizados com 
base em indicadores e 
são revistos, de forma 
regular, com a colabo-
ração das partes inte-
ressadas relevantes* 
da organização. 

As ações corretivas e de 
melhoria são tomadas 
de acordo com os resul-
tados apurados na revi-
são feita junto das par-
tes interessadas relevan-
tes* da organização. 

Ev
id

ên
ci

as
/P

o
n

tu
aç

ão
 A

va
n

ça
d

a
 

Não há evidências 
ou existem ape-
nas algumas 
ideias 

 
 
0- 10 

Não há evidências 
ou existem ape-
nas algumas 
ideias 

 
 
0-10 

Não há evi-
dências ou 
existem ape-
nas algumas 
ideias 

 
 
0-10 

Não há evidên-
cias ou existem 
apenas algumas 
ideias 

 
 

0-10 

Evidências pouco 
importantes 
sobre algumas 
áreas 

 
 
11-30 

Evidências pouco 
importantes 
sobre algumas 
áreas 

 
 
11-30 

Evidências 
pouco impor-
tantes sobre 
algumas áreas 

 
 
11-30 

Evidências pou-
co importantes 
sobre algumas 
áreas 

 
 

11-30 

Evidências impor-
tantes sobre a 
maior parte das 
áreas 

 
 
31-50 

Evidências impor-
tantes sobre a 
maior parte das 
áreas 

 
 
31-50 

Evidências 
importantes 
sobre a maior 
parte das 
áreas 

 
 
31-50 

Evidências 
importantes 
sobre a maior 
parte das áreas 

 
 

31-50 

Evidências muito 
importantes 
sobre todas as 
áreas 

 
 
51-70 

Evidências muito 
importantes 
sobre todas as 
áreas 

 
 
51-70 

Evidências 
muito impor-
tantes sobre 
todas as áreas 

 
 
51-70 

Evidências mui-
to importantes 
sobre todas as 
áreas 

 
 

51-70 

Evidências muito 
importantes 
sobre todas as 
áreas 

 
 
71-90 

Evidências muito 
importantes 
sobre todas as 
áreas 

 
 
71-90 

Evidências 
muito impor-
tantes sobre 
todas as áreas 

 
 
71-90 

Evidências mui-
to importantes 
sobre todas as 
áreas 

 
 

71-90 

Evidências exce-
lentes compara-
das com outras 
organizações, 
relacionadas com 
todas as áreas 

 
 

 
91-100 

Evidências exce-
lentes compara-
das com outras 
organizações, 
relacionadas com 
todas as áreas 

 
 
 

91-100 

Evidências 
excelentes 
comparadas 
com outras 
organizações, 
relacionadas 
com todas as 
áreas 

 
 
 

91-100 

Evidências exce-
lentes compa-
radas com 
outras organiza-
ções, relaciona-
das com todas 
as áreas 

 
 
 

91-100 

 

Tabela 2 - Painel dos Meios – Pontuação Avançada 

Instruções:  

Escolher o nível alcançado: Plan, Do, Check ou Act. Esta forma de pontuação é cumulativa: é neces-

sário ter realizado a fase anterior (ex. Check) para se poder alcançar a fase seguinte (ex. Act).  

Pontuar entre 0 e 100 de acordo com o nível alcançado dentro de cada fase. A escala de 100 permite 

especificar o grau de realização e implementação das ações.   
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Painel dos Meios – Sistema avançado 

 Escala 0-10 11-30 31-50 51-70 71-90 91-100 Tot. 

Fa
se

 

Evidências 

Não há 
evidências 
ou existem 
apenas 
algumas 
ideias. 

Algumas 
evidências 

pouco 
importan-
tes rela-
cionadas 
com algu-
mas áreas. 

Algumas 
evidências 
importan-
tes rela-
cionadas 

com áreas 
relevantes. 

Evidências 
fortes 

relaciona-
das com a 
maior par-

te das 
áreas. 

Evidências 
muito for-
tes rela-
cionadas 

com todas 
as áreas. 

Evidências 
excelentes 
compara-
das com 
outras 

organiza-
ções rela-
cionadas 

com todas 
as áreas. 

 

P
LA

N
 -

 P
la

n
e

ar
 O planeamento é baseado 

nas necessidades e expec-
tativas das partes interes-
sadas. O planeamento é 
desenvolvido por forma 
regular, por todas as par-
tes interessadas da orga-
nização. 

       

 Pontuação:        

D
O

 -
 E

xe
cu

ta
r A execução é feita com 

base em processos e res-
ponsabilidades definidas e 
exige divulgação, de for-
ma regular, junto das par-
tes interessadas relevan-
tes da organização. 

      

 

 

 

 Pontuação:        

C
H

EC
K

 -
 R

e
ve

r 

Os processos definidos 
são monitorizados com 
base em indicadores rele-
vantes e são revistos, de 
forma regular, com a 
colaboração das partes 
interessadas relevantes 
da organização. 

       

 Pontuação:        

A
C

T 
- 

A
ju

st
ar

 As ações corretivas e de 

melhoria são tomadas de 

acordo com os resultados 

da revisão, feita de forma 

regular, junto das partes 

interessadas relevantes da 

organização. 

       

 Pontuação:        
 

Tabela 3 - Painel dos Meios – Sistema avançado  

 

 

Áreas a melhorar 
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6. Critérios de Meios 

6.1. Critério 1 – Liderança 

 

 
Fig. 5 - Modelo CAF – Critério 1 

 

 

 

Gráfico 16- Satisfação com a gestão e sistemas de gestão - colaboradores 
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2A. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão - 
colaboradores 

Aptidão da liderança (Direção) para conduzir a organização (estabelecer objectivos, 
afectar recursos, monitorizar o desempenho global, gerir processos). 

Aptidão da gestão (Direção) para comunicar. 

Aptidão da liderança (Coordenações) para conduzir a organização (estabelecer 
objectivos, afectar recursos, monitorizar o desempenho global, gerir processos). 

Aptidão da gestão (Coordenações)  para comunicar. 

MEIOS 

RESULTADOS 

APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 
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Gráfico 17 - Satisfação com a gestão e sistemas de gestão - colaboradores 
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2. B Satisfação com a gestão e sistemas de gestão - 
colaboradores 

Forma como o sistema de avaliação do desempenho em vigor foi 
implementado 

Forma como os objectivos individuais e partilhados são fixados 

Forma como a organização reconhece os esforços individuais 

Forma como a organização reconhece os esforços de grupo 

Aptidão da gestão (Coordenações)  para comunicar. 
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Gráfico 18 - Satisfação com a liderança - Gestor de topo (Direção) 
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6. Satisfação  com a liderança - Gestor de topo (Direção) 

Aceita críticas construtivas 

Aceita sugestões de melhoria 

Encoraja a confiança mútua e o respeito 

Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua  

Promove ações de formação 

Cria condições para a delegação de poderes, responsabilidades e competências 

Reconhece e premeia os esforços individuais e das equipas 

Adequa o tratamento dado às pessoas, às necessidades e às situações em causa 
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Gráfico 19 - Satisfação com a liderança - Gestão de topo (Direção) 

 

 

Por forma a conseguir-se aprofundar esta avaliação, pretende-se diagnosticar o que a Lide-
rança da instituição educativa faz para: 

SUBCRITÉRIOS 

 

1.1. Dar uma orientação à organização desenvolvendo a missão, visão e valores  

1.2. Gerir a instituição de ensino e formação, o seu desempenho e a sua melhoria contí-

nua 

1.3. Motivar e apoiar as pessoas da organização e servir de modelo de conduta 

1.4. Gerir de forma eficaz as relações com as autoridades políticas e outras partes interes-

sadas   
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6. Satisfação com a liderança - Gestão de topo (Direção)  

Aceita críticas construtivas 

Aceita sugestões de melhoria 

Encoraja a confiança mútua e o respeito 

Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua  

Promove ações de formação 

Cria condições para a delegação de poderes, responsabilidades e competências 

Reconhece e premeia os esforços individuais e das equipas 

Adequa o tratamento dado às pessoas, às necessidades e às situações em causa 
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SC Pontos fortes e evidências Áreas a melhorar Sugestões de melhoria 

1
.1

. 

Participação dos colaboradores no estabe-
lecimento da missão, visão e valores, obje-
tivos e metas. 
Missão, visão e valores explícitos nos 
documentos orientadores. 
Divulgação da missão e visão pela comuni-
dade educativa. 

 

Participação (EE e Alunos) 
 
Avaliação 
 
Revisão 

Solicitar sugestões e propostas para a definição 
da missão, visão e valores aos pais/encarregados 
de educação e alunos. 
Elaboração, pelos alunos, de cartazes alusivos à 
missão, visão e valores. 
Avaliação e revisão dos procedimentos de apoio 
à elaboração da missão, visão, valores e gestão 
dos conflitos de interesses. 

1
.2

. 

Decisão de utilização do modelo CAF como 
suporte à autoavaliação e melhoria do 
desempenho organizacional. 

Informa e consulta os colaboradores com 
regularidade sobre os objetivos e as ativi-
dades da unidade orgânica. 

Aceita críticas construtivas.  

Aceita sugestões de melhoria. 

Promove uma cultura de aprendizagem e 
melhoria contínua. 

Estabelecer responsabilida-
des na concretização do 
projeto educativo.                
 
Monitorização. 

Definição clara das responsabilidades na concre-
tização do projeto educativo através do regula-
mento do departamento e de grupos de nível, 
designadamente dos coordenadores de depar-
tamento e coordenadores dos diretores de tur-
ma, promovendo o registo do trabalho realizado 
em documentos próprios (monitorização). 

1
.3

. 

Lidera através do exemplo. 

Encoraja a confiança mútua e o respeito. 

Estimula a iniciativa das pessoas. 

Ajuda os colaboradores a realizarem as suas 
tarefas, planos e objetivos. 

Reconhece e premeia os esforços indivi-
duais e das equipas. 

Adequa o tratamento dado às pessoas, às 
necessidades e às situações em causa. 

 

 

 

Avaliação da delegação de 
poderes, o reconhecimento, 
a recompensa, a comunica-
ção interna e a auscultação 
interna. 
 
Realização de ações de 
formação necessárias para 
o cumprimento dos objeti-
vos/metas. 
 
Reconhecimento do pessoal 
docente e não docente com 
base nos critérios estabele-
cidos. 

Definição clara de objetivos/metas relacionadas 
com a liderança (dos vários níveis), a delegação 
de poderes.  
Estabelecimento de critérios de reconhecimento 
para os docentes não docentes. 
Constituição de um júri/equipa formado pela 
diretora e por todos os coordenadores de depar-
tamento, dos assistentes técnicos e operacionais 
para decidir sobre o tipo de reconhecimento a 
adotar. 
 
Ajuste dos procedimentos ou dos objeti-
vos/metas relacionadas com a liderança (dos 
vários níveis), a delegação de poderes, o reco-
nhecimento, a recompensa, a comunicação 
interna e a auscultação interna; 

1
.4

. 

Organização de eventos que reúnam a 
comunidade escolar e parceiros, eviden-
ciando as suas performances artísticas e 
cultural. 

Promoção da participação 
da escola/agrupamento em 
eventos com impacto local, 
regional, nacional e interna-
cional 

Divulgar no início do ano letivo as parcerias e os 
protocolos estabelecido. 
 Entrega de prémios, no final do ano letivo, a 
todos os alunos que se destacaram pelo seu 
desempenho nas várias atividades da esco-
la/agrupamento, em evento público em que par-
ticipe toda a comunidade educativa, incluindo 
pais/EE e parceiros. 

 
Tabela 4 - Liderança 
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Gráfico 20 – Pontuação do Critério 1 (Liderança) 

 

6.2. Critério 2 – Planeamento e estratégia 

 
Fig. 6 - Modelo CAF – Critério  

 

 

 
SUBCRITÉRIOS 

 

2.1. Recolher informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes 

interessadas, bem como informação de gestão relevante   

2.2. Desenvolver a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida 

2.3. Comunicar e implementar a estratégia e o planeamento em toda a organização e 

revê-los de forma regular     

2.4. Planear, implementar e rever a inovação e a mudança 
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SC Pontos fortes e evidências Áreas a melhorar Sugestões de melhoria 

2
.1

. 

Estabelecer procedimentos ou definição de 
objetivos/metas relacionadas com a recolha 
e análise da informação que sustenta o pla-
neamento;  

Estabelecimento de regras 
relacionadas com a recolha 
e análise da informação que 
sustenta o planeamento. 
Recolha de informação 
sobre o processo de ensino 
aprendizagem da esco-
la/agrupamento que pro-
movendo uma atitude de 
permanente reflexão sobre 
a prática letiva com vista à 
sua melhoria e atualização. 

Uniformização de normas e suportes de recolha 
de informação sistemática (moodle …) 
Criação de uma plataforma digital visando: a 
reflexão sobre os domínios e as questões a 
introduzir no inquérito; apresentação à comuni-
dade escolar do projeto; Introdução das ques-
tões em suporte digital; recolha e tratamento 
das respostas; apresentação e discussão dos 
resultados em grupo pedagógico. 
Realização de uma avaliação sistemática de pro-
cedimentos ou de objetivos/metas relacionadas 
com a recolha e análise da informação que sus-
tenta o planeamento. 

2
.2

. 

Construção partilhada do projeto educativo, 
através da constituição de um grupo de tra-
balho composto por representantes de 
todos os níveis de ensino. 

Participação dos diferentes grupos da 
comunidade educativa na discussão e ela-
boração dos documentos orientadores. 

Realização de, pelo menos, uma reunião 
anual com os representantes dos encarre-
gados de educação em cada turma, o presi-
dente da associação de pais/EE e os ele-
mentos representantes dos pais/EE, no con-
selho geral, para colaborarem na constru-
ção dos documentos estruturantes (PAE, PE, 
RI, PAA). 

Melhoria da participação 
dos EE no plano de ação 
estratégica; Melhorar a 
previsão e a avaliação de 
projeto no PE. 
Melhoria da divulgação do 
plano de ação estratégica a 
toda a comunidade educa-
tiva. 
Melhoria da implementação 
do plano de ação estratégi-
ca com base em processos e 
responsabilidades definidas. 
Melhoria da implementação 
do projeto educativo com 
base em processos e res-
ponsabilidades definidas. 

Participação dos pais/EE na elaboração do plano 
de ação estratégica;  
Prever todos os projetos e a sua avaliação no PE 
(Ensino de Português a estrangeiro, Parlamento 
jovem… Mediação de conflitos). 
 Realização das ações de formação necessárias 
para o cumprimento dos objetivos/metas.   

2
.3

. 

Construção de um plano anual de ativida-
des. 

Implementação do plano anual de ativida-
des com base em processos e responsabili-
dades definidas. 

Construção de um plano 
anual de atividades alinha-
do com o projeto educativo.  
Planeamento operacional 
dos projetos de escola. 
Melhoria da monitorização 
sistemática do plano anual 
de atividades.  
Melhoria da monitorização 
dos projetos de escola.                                

Apresentação, por parte da diretora, do plano 
anual de atividades no início do ano letivo em 
reunião geral de professores e na reunião de 
receção aos novos alunos e pais/EE.                                  
Divulgação dos projetos de escola. 
Criação de mecanismos e instrumentos facilita-
dores da monitorização do PAA, projetos de 
escolas e medidas de promoção do sucesso edu-
cativo. 
Criação de instrumentos facilitadores para a ela-
borar de relatórios (memorandos) periódicos 
para melhor monitorização e avaliação.   
 Adoção de ciclos contínuos de qualidade e 
monitorização em todos os projetos. 
 Implementação de ciclos contínuos de qualidade 
(como Ciclo PDCA da CAF).  
 Criação de mecanismos de avaliação dos proce-
dimentos relacionados com o planeamento ope-
racional e a avaliação de resultados. 

2
.4

. Elaboração de um plano de melhorias. 
Reflexão sobre de flexibilização curricular. 

Elaboração de um plano de 
melhorias alinhado com as 
estratégias definidas. 
Elaboração de um plano de 
flexibilização curricular ali-
nhado com as estratégias 
definidas. 

Elaboração de um plano de flexibilização curricu-
lar. 
Implementar a estratégia de modernização e 
inovação, o plano de melhorias e o plano de fle-
xibilização curricular com base em processos e 
responsabilidades definidas. 

 
Tabela 5 – Planeamento e estratégia 
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Gráfico 21 – Pontuação do Critério 2 (Planeamento e estratégia) 

 

6.3. Critério 3 – Pessoas 

 

Fig. 7 - Modelo CAF – Critério 3 

 

 

 

 
SUBCRITÉRIOS 

 

3.1. Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em conformi-

dade com o planeamento e a estratégia 

3.2. Identificar, desenvolver e utilizar as competências das pessoas, alinhando os objeti-

vos individuais e organizacionais 

3.3. Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades, promo-

vendo o seu bem-estar 
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SC Pontos fortes e evidências Áreas a melhorar Sugestões de melhoria 

3
.1

. 

Estabelecer procedimentos ou definição de 
objetivos/metas relacionadas com a recolha 
e análise da informação que sustenta o pla-
neamento. 
Distribuição do serviço docente.  
Distribuição do serviço não docente                          
 

Elaboração de manuais de 
acolhimento e de procedi-
mentos com critérios obje-
tivos e claros para que pos-
sam ser monitorizados e 
avaliados regularmente. 

Elaboração de manual de acolhimento para pes-
soal docente e não docente. 
Elaboração de manuais de procedimentos sobre 
os vários serviços atribuídos aos AT e AO e que 
visam facilitar o trabalho colaborativo e a rotati-
vidade de funções. 
Construção de um manual de procedimentos (de 
salvaguarda), em colaboração com os assistentes 
técnicos (coprodução), que serve de apoio a 
operações simples que podem ser efetuadas na 
ausência do técnico competente. Para a constru-
ção do manual é solicitado a cada AT que indique 
que tipo de tarefas tem competência para reali-
zar dentro das funções. 
Implementação de um plano de substituição dos 
docentes estando definidos critérios de distribui-
ção de serviço. 
 Prática de permutas do serviço docente.   

3
.2

. 

Elaboração de plano de formação para a 
comunidade escolar, articulado com o pro-
jeto educativo e plano de atividades anual, 
implementado por formadores internos e 
externos.  

Apoio e acompanhamento regular aos 
novos colaboradores (ex. docentes e não 
docentes são recebidos pelo(a) diretor(a) e 
coordenadores; são realizadas reuniões 
entre docentes que lecionam as mesmas 
disciplinas para planificação, articulação, 
aferição de critérios de avaliação…).   

Identificação das compe-
tências atuais das pessoas, 
no plano individual e orga-
nizacional, e compará-las de 
forma sistemática tendo em 
vista as necessidades da ins-
tituição. 

Elaboração de planos individuais de desenvolvi-
mento de competências em função do resultado 
das ações de supervisão pedagógica. 
Melhoria da definição de perfis de competência 
para o PND (assistentes técnicos e operacionais);  
Melhoria d a definição de perfis de competências 
para o PD com base numa reflexão interna sobre 
o que é ser um bom professor. 
 Aposta na formação das estruturas intermédias 
para a implementação da mudança. 
Elaboração e implementação de um plano de 
supervisão/intervisão pedagógica como via para 
monitorizar/avaliar as competências do pessoal 
docente em sala de aula;        
 

3
.3

. 

Auscultação permanente da opinião dos 
colaboradores através de questionários, 
bem como em reuniões das estruturas 
intermédias e com o(a) diretor(a) (ex. dis-
tribuição de serviço; construção de docu-
mentos estruturantes, plano de formação, 
definição da oferta formativa, critérios de 
avaliação…).                                                                 

Gestão de recursos huma-
nos. 
Valorização e reconheci-
mento do mérito.                                

Estabelecimento de formas flexíveis e reajustá-
veis de organização do trabalho a realizar, 
nomeadamente através da gestão dos horários 
do pessoal não docente (rotatividade de postos 
de trabalho e de turnos). 
 Afetação dos tempos da componente não letiva 
ao trabalho cooperativo, orientado pelo(a) coor-
denador(a).                                                   
Valorização e reconhecimento do mérito através 
da prática de agradecimentos públicos.                                            

 
Tabela 6 – Pessoas 
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Gráfico 22 – Pontuação do Critério 3 (Pessoas) 

 

6.4. Critério 4 – Parcerias e recursos 

 

Fig. 8 - Modelo CAF – Critério 4 
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SC Pontos fortes e evidências Áreas a melhorar Sugestões de melhoria 

4
.1

. 

Estabelecimento de protocolos e acordos de 
cooperação/associação com: 
Centros de formação para a operacionaliza-
ção do plano de formação; 
Bombeiros Voluntários do concelho  
Escola segura (delinear estratégias de pre-
venção; formação a alunos); banda filarmó-
nica; 
Estabelecimento de parcerias com empresas 
da região visando os seguintes objetivos: 
Melhoria das aprendizagens dos alunos (ex: 
operacionalização dos planos individuais de 
transição (PIT) para alunos com currículo 
específico individual (CEI); deslocação de 
entidades à escola/agrupamento para ações 
de curta duração com os alunos (GNR, centro 
de saúde, outros);  
Inserção no mercado de trabalho;  
Valorização pública das parcerias em diver-
sos eventos da escola/agrupamento;  
Realização de ações de diagnóstico preventi-
vo de saúde em parceria com o centro de 
saúde e SNS; 

Identificação dos parceiros-
chave no projeto educativo. 
                                                                     
Melhorar o estabelecimento 
de procedimentos e/ou 
objetivos/metas nos proto-
colos e acordos de coopera-
ção. 
 
Melhorar a monitoriza-
ção/avaliação dos procedi-
mentos ou objetivos/metas 
relacionadas com a gestão 
de parcerias. 
 

Estabelecimento de parcerias com empresas da 
região visando os seguintes objetivos:  
Angariação de patrocínios/apoios financeiros e 
económicos para a aquisição de equipamentos e 
melhoria das condições de vida de alunos caren-
ciados e respetivas famílias; 
Angariação de patrocínios/apoios para as ativida-
des da escola/agrupamento. 

 
Realização de projetos de empreendedorismo em 
parceria com empresas loca. 
  
Estabelecimento de parceria com as autarquias 
locais para facilitar a vinda dos pais/EE à esco-
la/agrupamento, através da disponibilização de 
transportes. 
 
Valorização pública das parcerias em diversos 
eventos da escola/agrupamento. 
 
 
Melhorar a monitorização/avaliação dos procedi-
mentos ou objetivos/metas relacionadas com a 
gestão de parcerias. 
 

4
.2

. 

Existência de procedimentos para recolha de 
sugestões, reclamações e pedidos de infor-
mação dos alunos e pais/EE; 
 
Existência do envolvimento dos alunos e 
encarregados de educação no planeamento 
estratégico (PE, PAA, PAE, Autoavaliação), 
integrando as suas sugestões. 
 
Aplicação de inquéritos de satisfação junto 
dos alunos e pais/EE; 
 
Auscultação da comunidade escolar sobre o 
funcionamento dos serviços administrativos, 
serviços prestados pelos assistentes opera-
cionais, funcionamento das aulas e ativida-
des extracurriculares e desempenho do(a) 
diretor(a), subdiretor(a) e adjunto(s); 

Melhoria da divulgação de 
informação para a comuni-
dade educativa; 
 
Reforço da importância do 
conselho geral, composto 
por alunos, pais/EE, autar-
quia e representante da 
comunidade local, em diver-
sas atividades: organização 
das eleições; divulgação das 
suas decisões e orientações, 
participação dos seus mem-
bros na vida/atividades da 
comunidade escolar e sem-
pre com referência aos 
mesmos, valorização da sua 
presença e intervenção nos 
eventos/atividades);                                    

Divulgação de informação para a comunidade 
educativa (divulgação de informação sobre os 
resultados da escola/agrupamento através da 
página dos diretores de turma, sala de professores 
e página web). 
 
Reforço da importância do conselho geral e divul-
gação das suas decisões e orientações. 
 
Envolvimento dos pais/EE através da seguinte 
estratégias: 
Definição das ações que a escola/agrupamento 
deve desenvolver para ajudar os pais/EE a colabo-
rar no trabalho dos seus filhos. Ex: o/a diretor(a) 
reúne, uma vez por período, com os pais/EE 
representantes das turmas; a esco-
la/agrupamento promove atividades dirigidas aos 
pais/EE, sobretudo executadas pelos seus filhos; 
os pais/EE colaboram na realização do PAA e 
outros documentos estruturantes em reuniões de 
representantes dos mesmos; os pais/EE e os avós 
colaboram no âmbito disciplinar como por exem-
plo, no ensino da História de Portugal (ex. guerra 
colonial), fazendo desses atores da História os 
autores da aula; 
                                                                                  
Envolvimento dos alunos: 
Reuniões onde está presente o(a) coordenador(a) 
do Gabinete de Gestão de Conflitos (Equipa Mul-
tidisciplinar) e o(a) diretor e o diretor de turma. 
                                                                                      
Criação de uma Associação de Pais. 
Criação de uma comissão de representantes dos 
alunos. 
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4
.3

. 

Elaboração anual da conta de gerência;  
 

Apresentação explicativa da conta de gerên-
cia ao conselho geral; 

Melhoria dos procedimentos 
ou objetivos/metas relacio-
nadas com a gestão de 
recursos financeiros; 

Apresentação no PAA dos custos das atividades 
afetos a cada Departamento ou outra estrutura 
intermédia. 
 
Apresentação do custo de projetos e disponibili-
dades financeiras ao nível do Desporto Escolar; 
Projeto de Educação para a Saúde; Plano Nacional 
de Leitura, etc.. 
  
Apresentação do custo da atividade e fonte de 
receita na submissão de cada atividade na Plata-
forma GARE (Moodle). 

4
.4

. 

 Utilização de diversos suportes de apoio à 
comunicação (Moodle; painéis informativos; 
página da escola/agrupamento; jornal); 

 
Documentos estruturantes da esco-
la/agrupamento no website; 

  
Existência de email institucional;   

                                                              

Existência de uma equipa de manutenção da 
página Web, newsletters e blog das bibliote-
cas e da escola/agrupamento; 

  
Existência de GIAE online (Gestão Integrada 
para Administração Escolar), para além de 
ser uma plataforma de administração é tam-
bém uma plataforma de informação para os 
alunos e pais/EE. Permite aos pais/EE consul-
tarem (saldo, extrato, ementas, adquirir 
refeições, ...) 

Gestão normalizada de 
documentos; 
 
Divulgação dos conteúdos 
discutidos nas reuniões de 
conselho pedagógico;  
 

Divulgação, a tempo, dos conteúdos discutidos 
nas reuniões de conselho pedagógico;  
 
Implementar todas as potencialidades do GIAE 
online (Gestão Integrada para Administração 
Escolar), para além de ser uma plataforma de 
administração é também uma plataforma de 
informação para os alunos e pais/EE. Permite aos 
pais/EE consultarem faltas, movimentos de entra-
da e saída da escola/agrupamento, sumários dis-
ponibiliza dos pelos professores; 

4
.5

. 

                            
                                                                                                                                  
Gestão da organização escolar em universo 
multiplataformas – Moodle; JPM; Clouds 
diversas (Google Drive, Dropbox, OneDrive); 
GIAE; 
 
Atribuição de tempos da componente não 
letiva ao docente do “grupo de recrutamen-
to” TIC para apoiar e colaborar com os utili-
zadores, ajudando-os nas dificuldades 
encontradas, bem como para verificação dos 
equipamentos e deteção/resolução de ava-
rias. 
 
Utilização, por parte dos serviços administra-
tivos, de tecnologias para apoiar a gestão e a 
melhoria dos processos de administração 
escolar (JPM, GPV, SIGE, outros) e correio 
eletrónico;   
 
 Utilização de plataformas digitais para ava-
liar as atividades da escola/agrupamento; 

Utilização das tecnologias no 
processo ensino aprendiza-
gem, como suporte à criação 
de ambientes educativos 
inovadores;                   

Elaboração de um contrato com uma entidade 
externa para apoiar e colaborar na verificação dos 
equipamentos e deteção/resolução de avarias. 
 
Utilização das tecnologias no processo ensino-
aprendizagem, como suporte à criação de 
ambientes educativos inovadores (Sala de Aula do 
Futuro; o Projeto DNA - Desenvolvendo Novas 
Abordagens; utilização de quadros interativos; uti-
lização de manuais digitais, apoio à flexibilização 
curricular, ...);   
 
Rendibilizar os quadros interativos na prática leti-
va. 
 
Criação e uma equipa de recursos tecnológicos e 
monotorização da sua implementação. 
    
Substituição de suportes impressos por suportes 
digitais, reduzindo o papel e a impressão em 20% 
ano.                                                                                     
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4
.6

. 

Existência de plano de emergência; 

 

Realização de simulacros de incên-
dio/catástrofes naturais; 

 

 
Implementação dos Projeto eco Escola (reco-
lha de pilhas, roupa, equipamentos eletróni-
cos/informáticos e outros); 

 
Gestão de recursos materiais 
 
Elaborar manual de proce-
dimentos para a limpeza das 
instalações; 
 
Utilização otimizada dos 
espaços da escola/ agrupa-
mento, equipamentos e 
outros recursos, utilizando a 
plataforma GARE para a 
coordenação da grande 
diversidade de atividades; 
 
Realização de simulacros de 
incêndio/catástrofes natu-
rais. 
 
Plano de melhoria das aces-
sibilidades; 

Elaboração, clara e objetiva, de procedimentos ou 
objetivos/metas relacionadas com a gestão dos 
recursos materiais. 
 
Cumprimento dos procedimentos para requisição 
de material. 
 
Elaboração de manual de procedimentos para a 
gestão patrimonial. 
 
Elaboração de manual de boas práticas para a 
poupança de recursos energéticos. 
 
Elaboração de manual de procedimentos para a 
limpeza das instalações. 
 
Elaboração de um modelo de relatórios conciso e 
objetivos para os diretores de instalações;  
 
Levantamento, no final de cada ano letivo, das 
necessidades de melhoria nos domínios organiza-
cionais e físicos. 
 
Monitorização regular, através de questionários, 
da adequação e eficácia dos materiais e dos recur-
sos didáticos utilizados. 
 
Realização de simulacros de incêndio/catástrofes 
naturais com mais frequência. 
 
Criação de novas acessibilidades para acesso de 
pessoas com mobilidade reduzida (elevadores, 
WC adaptado, rampas, elevador, identificação das 
salas com fita impressa em Braille, lugar de esta-
cionamento para pessoas com deficiência). 
 
Divulgar e sensibilizar a comunidade para melho-
rar a implementação dos Projeto eco Escola (reco-
lha de pilhas, roupa, equipamentos eletróni-
cos/informáticos e outros); 
 
 
 

 
Tabela 7 – Parcerias e recursos 

 

 

 Gráfico 23 – Pontuação do Critério 1 (Parcerias e recursos) 
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6.5. Critério 5 – Processos 

 

 
 

Fig. 9 - Modelo CAF – Critério 5 
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SC Pontos fortes e evidências Áreas a melhorar Sugestões de melhoria 

5
.1

. 

1) PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  
Planeamento do processo ensino-
aprendizagem:  
Estabelecimento de procedimentos ou 
objetivos/metas relacionadas com a gestão 
do processo ensino-aprendizagem; 
 
Os critérios de avaliação e instrumentos de 
avaliação são discutidos e ajustados pelos 
professores dos grupos pedagógicos e 
divulgados aos alunos e encarregados de 
educação em suporte de papel; 
  
Definição de critérios para o Quadro de 
Mérito;  
 
Existência de reconhecimento para os alu-
nos;  
  
 2) OUTROS PROCESSOS-CHAVE:   
                                                                                                                                                 
Estabelecimento de procedimentos ou  
objetivos relacionados com a gestão: for-
mação cívica, segurança, discipli-
na/indisciplina, Orientação Vocacional, … 
outros;  
 
Balanço das aprendizagens nas reuniões 
intercalares com base na avaliação diagnós-
tica (conselhos de turma); 
 
Implementação de programas pedagógicos 
específicos:  
 - Aulas de recuperação e apoio educativo 
organizadas por grupos de nível; o Progra-
ma de tutorias para os alunos em risco de 
abandono escolar, por terem repetências e 
desorganização familiar, com o supor-
te/apoio de um professor para um ou dois 
alunos proporcionando aos alunos o desen-
volvimento de um comportamento asserti-
vo e conducente ao sucesso escolar;  
- Apoio individualizado a pequenos grupos 
de alunos do 2º e 1º ano que apresentem 
atrasos significativos na aprendizagem em 
sala de aula; 
As reuniões previstas em conselho pedagó-
gico (de departamento, de grupos pedagó-
gicos e no conselho de diretores de turma 
(conselhos de turma) que se realizam, ao 
longo do ano, têm sempre em conta uma 
avaliação sistemática da forma como está a 
decorrer o processo educativo dos alunos e 
a introdução das correções necessárias que 
ficam anotadas em atas próprias; 
 
Práticas pedagógicas em sala de aula. Ex:  
 
Elaboração de planos individuais de apren-
dizagem;    
 

Melhoria do processo Ensi-
no-aprendizagem e dos 
outros processos chave. 
 
 
Criação de mecanismos de 
monitorização e avaliação. 

Melhoria da supervisão/intervisão pedagógica;  
 
 Monitorização do processo ensino-aprendizagem 
baseada sobretudo nas planificações, 
metas/cumprimento de programas e na análise de 
resultados internos e externos (académicos, igual-
dade de oportunidades na aprendizagem, risco de 
abandono...); 
 
  
O(a) coordenador(a) de departamento/grupo disci-
plinar/projeto analisa com os professores da sua 
equipa a forma como está a decorrer o processo de 
ensino-aprendizagem e a melhor forma de atuar 
para atingir os objetivos; 
  
Aplicação de questionários elaborados pela Comis-
são de Avaliação Interna (ou equivalente) a alunos 
e professores para o Projeto Framework de Desen-
volvimento Pedagógico da escola/agrupamento 
promovendo uma atitude de permanente reflexão 
sobre a prática letiva com vista à sua melhoria e 
atualização. 
  
  
 Identificação regular das condições consideradas 
determinantes para os resultados do processo 
ensino-aprendizagem, nomeadamente o sucesso 
escolar dos alunos, com a consequente correção e 
desvios verificados. Esta prática operacionaliza-se 
na equipa de autoavaliação (execução de planos de 
ação de melhoria) e na prática corrente dos Depar-
tamentos e diversas estruturas curriculares da 
escola/agrupamento; 
  
 Balanço das aprendizagens nas reuniões intercala-
res com base na avaliação diagnóstica (conselhos 
de turma); 
  
 Avaliação da prática letiva versus resultados com 
base nos boletins estatísticos; 
  
 Monitorização das medidas de promoção de 
sucesso escolar e reorientação de medidas; 
  
Reflexão partilhada dos resultados académicos 
divulgados. 
  
 Reunião com os pais/EE para acompanhamento 
dos progressos dos alunos e dos resultados do pro-
cesso de ensino-aprendizagem; 
  
 Monitorização/avaliação dos procedimentos ou 
objetivos/metas relacionadas com o processo ensi-
no-aprendizagem; 
  
                                                                                                  
Melhorar os processos de monitorização/avaliação 
dos procedimentos ou objetivos relacionados com 
a gestão: formação cívica, segurança, discipli-
na/indisciplina, Orientação Vocacional, … outros; 
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5
.2

. 

Aplicação de questionários de satisfação 
aos alunos, pais/EE, associações de pais/EE 
e delegados de turma, sobre o envolvimen-
to destes na conceção, prestação e melho-
ria de produtos/serviços prestados pela 
escola e na identificação de padrões de qua-
lidade para estes produtos/serviços; 

  
Aplicação de questionários de satisfação 
aos alunos e pais/EE, sobre a acessibilidade 
da escola em termos de informação e aten-
dimento; 

Melhorar os produ-
tos/serviços prestados pela 
escola;  
 
Melhorar das práticas de 
divulgação de informação e 
de atendimento; 

Revisão dos padrões de qualidade dos produ-
tos/serviços prestados pela escola (tendo em conta a 
avaliação realizada);  
 
Melhoria dos produtos/serviços prestados pela escola;  
 
Melhoria das práticas de divulgação de informação e 
de atendimento; 

5
.3

. 

Estabelecimento de objetivos/metas rela-
cionadas com a forma como a escola coor-
dena os seus serviços e como estabelece 
uma rede com outras instituições que têm 
implicação no percurso dos alunos; 

 

Distribuição aos diretores de turma de 
guiões, orientações e normas; elaboração 
de planificações de longo e médio prazo 
comuns ao mesmo nível de ensinos; 

 

Implementação, no âmbito dos PIT, na tran-
sição para a vida ativa dos alunos com NEE; 

Melhoria dos procedimen-
tos na coordenação dos 
serviços e na orientação do 
percurso escolar dos alu-
nos. 
 
Melhoria na monotorização 
e avaliação. 

Elaborar de forma clara e objetiva o estabelecimento 
de procedimentos ou objetivos/metas relacionadas 
com a forma como a escola coordena os seus serviços 
e como estabelece uma rede com outras instituições 
que têm implicação no percurso dos alunos; 
 
Comunicação dos procedimentos e/ou objeti-
vos/metas;  
 
 Apresentação no projeto educativo e no plano de 
ação estratégica da cadeia de prestação de serviços e 
os respetivos parceiros, através de protocolos de coo-
peração com diversas instituições;  
 
Reforço da coordenação interna através de: realização 
de exercícios de autoavaliação a toda a instituição em 
simultâneo; utilização de suportes documentais 
comuns em toda a escola/agrupamento (dossiês de 
integração estruturantes para docentes, alunos e dire-
tores de turma e curso); estabelecimento de planos de 
atuação comuns nas diferentes estruturas de coorde-
nação intermédia; 
 
Monitorização/avaliação dos procedimentos ou objeti-
vos/metas relacionadas com a forma como a escola 
coordena os seus serviços e como estabelece uma 
rede com outras instituições que têm implicação no 
percurso dos alunos; 

 
Tabela 8 – Processos 

 

 

 

 
 
Gráfico 24 – Pontuação do Critério 5 (Processos) 
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7.  Critérios de resultados 

7.1. Critério 6 – Resultados orientados para os cidadãos clientes 

 

A partir do Critério 6, o enfoque da avaliação desloca-se dos Meios para os Resultados. Nos 

primeiros três subcritérios de resultados medem-se as perceções: ou seja, o que os nossos 

colaboradores, cidadãos/clientes e a sociedade pensam da instituição. Existem também indi-

cadores internos de desempenho que demonstram a forma como a instituição está a atuar 

em relação às metas fixadas – os outcomes. A avaliação dos resultados exige um conjunto de 

respostas diferentes. Assim, a partir deste ponto as respostas são baseadas no Painel de 

Pontuação dos Resultados (consultar o capítulo sobre o Sistema de Pontuação da CAF). 

 

Fig. 10 - Modelo CAF – Critério 6 
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Gráfico 25 - Imagem global do Agrupamento de Escolas – alunos 
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Gráfico 26 - Imagem global do Agrupamento de Escolas - E. Educação 
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1. Imagem global do Agrupamento de Escolas  - E. Educação 

Desempenho da organização  

Nível de confiança na organização e seus produtos/serviços 

Reputação da organização na sociedade 

Cortesia dos colaboradores que lidam com os clientes no local de atendimento ao público 

Cortesia dos colaboradores que atendem por telefone os clientes 

Igualdade de tratamento praticada na organização 

Flexibilidade e autonomia dos colaboradores da área do atendimento para resolver situações individuais 

Transparência da organização (sobre o seu funcionamento e os processos de tomada de decisão) 

Comportamento ético (respeito pelos valores do serviço público) 

Envolvimento da organização com a comunidade em que está inserida 
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Gráfico 27 - Envolvimento e participação – alunos 

 

 

 
Gráfico 28 - Envolvimento e participação - E. Educação 
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2. Envolvimento e participação - alunos 

Frequência da aplicação de inquéritos para conhecer o grau de satisfação dos 
serviços/alunos 
Consulta aos serviços/alunos para apresentar sugestões de melhoria dos serviços 
prestados 
A possibilidade de utilização de vários canais de comunicação (telefone; e-mail; 
reuniões) 
A existência de interlocutores responsáveis pelas relações com os serviços/alunos 

A participação dos serviços/clientes em reuniões para debater a melhoria dos 
processos do Agrupamento de Escolas 
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2. Envolvimento e participação - E. Educação 

Possibilidade de sugerir melhorias 

Frequência da aplicação de inquéritos para conhecer as críticas e sugestões de melhoria dos 
cidadãos/clientes 

Consulta dos cidadãos/clientes para conhecer as suas necessidades e expectativas sobre os 
produtos/serviços 

Existência de vários canais para sugestões (presencialmente; por escrito; por telefone e via web) 

Existência de vários canais para reclamações (presencialmente; por escrito; por telefone e via web) 

Existência de uma comissão de utentes 

Participação da comissão de utentes em reuniões para debater a melhoria dos processos da 
organização 
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Gráfico 29 - Acessibilidade – alunos 

 

 

 
Gráfico 30 - Acessibilidade - E. Educação 
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3. Acessibilidade - alunos 

Disponibilização da informação 

Meios expeditos na prestação do serviço (ex. utilização de e-mail ou serviços on-line) 

Atendimento telefónico 

Atendimento por e-mail 
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3. Acessibilidade - E. Educação 

Localização do serviço (proximidade de transportes públicos)  

Facilidade de estacionamento 

Acessibilidade para deficientes e carros de bebés (rampas de acesso, elevadores) 

Horário de atendimento 

Meios disponíveis para efetuar o pagamento dos serviços (ex. Multibanco) 

Sistemas interativos de divulgação das atividades/informações 

Existência de balcões de atendimento em serviços descentralizados (Ex. Jardins de Infância e 
Escolas do Agrupamento) 
Existência de uma linha telefónica para esclarecimento de dúvidas 

Nível de simplificação dos formulários (clareza da linguagem, acessibilidade, facilidade de 
preenchimento) 
Variedade de formulários disponíveis on-line 

Esclarecimento de dúvidas através de correio eletrónico 

Informação disponível on-line 

Existência de serviços disponíveis on-line (e pagamento pela mesma via) 
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Gráfico 31 - Resultados e serviços – alunos 

 

 

 
Gráfico 32 - Produtos e serviços - E. Educação 
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4. Resultados e serviços - alunos 

Satisfação com os resultados 

Satisfação com os serviços prestados (sala de aula, cantina, bar, biblioteca, reprografia e 
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4. Produtos e serviços - E. Educação 

Satisfação global com os resultados obtidos pelos alunos 

Satisfação com os serviços prestados  (sala de aula, cantina, bar, biblioteca, reprografia e 
papelaria…)  

Clareza da informação sobre os serviços/resultados 

Qualidade dos esclarecimentos prestados por telefone 

Qualidade dos esclarecimentos prestados presencialmente 

Qualidade dos resultados/serviços (correspondência com as metas do Projeto Educativo) 

Tempo de resposta às solicitações 

Tempo de resposta às reclamações 

Diferenciação dos serviços em função das diferentes necessidades dos alunos/formandos  
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SC Pontos fortes e evidências Áreas a melhorar Sugestões de melhoria 
6

.1
. 

Grau de satisfação das partes interessadas 
(pais/EE e alunos) com a prestação da esco-
la/agrupamento a nível de serviço educati-
vo, acompanhamento dos alunos e resulta-
dos;  
 Grau de satisfação das partes interessadas 
(pais/EE e alunos) quanto à imagem global 
da escola/agrupamento;  
 Grau de satisfação das partes interessadas 
(pais/EE e alunos) quanto à qualidade dos 
processos de ensino e formação;  
Grau de satisfação das partes interessadas 
(pais/EE e alunos) quanto ao envolvimento 
no funcionamento e tomada de decisões;  
Grau de satisfação das partes interessadas 
(pais/EE e alunos) quanto à circulação dos 
alunos à entrada e saída da esco-
la/agrupamento;  
 Grau de satisfação das partes interessadas 
(pais/EE e alunos) quanto à adequação da 
oferta formativa (diversidade dos cursos; 
saídas profissionais e empregabilidade; 
respostas às necessidades educativas indi-
viduais).  

Grau de satisfação das par-
tes interessadas (pais/EE e 
alunos) quanto à circulação 
dos alunos à entrada e saí-
da da escola/agrupamento; 
 
Grau de satisfação das par-
tes interessadas (pais/EE e 
alunos) quanto à adequa-
ção da oferta formativa 
(diversidade dos cursos; 
saídas profissionais e 
empregabilidade; respostas 
às necessidades educativas 
individuais) 
 
Grau de satisfação das par-
tes interessadas (pais/EE e 
alunos) quanto à resolução 
de problemas e conflitos 
 
Melhorar o desempenho e 
a reputação da organização. 

 
Implementar as melhorias sugeridas, pelos 
vários interessados, no Agrupamento de Escolas. 
 
Comunicar a toda a comunidade educativa o 
trabalho/projetos/atividades desenvolvidos e os 
resultados obtidos. 
Melhorar a definição de normas e procedimen-
tos que contribuam para a transparência da 
organização (sobre o seu funcionamento e os 
processos de tomada de decisão). 
 
 

 
 

6
.2

. 

Envolvimento 
 Envolvimento dos alunos e das outras par-
tes interessadas na conceção e conteúdo 
dos cursos de formação e/ou conceção de 
processos de tomada de decisão.  
Sugestões recebidas e implementadas.   
Grau de utilização de métodos novos e ino-
vadores para lidar com os alunos e outras 
partes interessadas  (estudo, do perfil do 
aluno, para as várias saídas e opções de 
ensino e saídas vocacionais ..) 
                                    

Acessibilidade 
 Horário de abertura e tempo de espera, 
custo dos serviços, quantidade e qualidade 
da informação acessível, website, e impor-
tância dada ao acesso e comodidades, etc.   

 
Transparência 
Número de canais de informação e sua efi-
ciência.  
 Disponibilidade e precisão da informação.  
 Disponibilidade de objetivos e resultados 
de desempenho da instituição.   
 Grau de esforços para melhorar a disponi-
bilidade, precisão e transparência da 
informação. 
Qualidade de atividades de ensino.  
Número e tempo de tratamento das recla-
mações.  
 Gestão de documentos e tempo de trata-
mento (certificados, ficheiros, registos, car-
tões de estudante, etc.).  
                                                        
Disponibilizar meios eletrónicos para paga-
mento dos serviços.                                                        

Recolha e tratamento 
dos dados relativamente 
à participação e envol-
vimento dos E. de Edu-
cação (Ex: presenças nas 
reuniões/formação, ... ).         
 
 

Implementar o GIAE (cartão eletrónico) para 
controlo da circulação dos alunos à entrada e 
saída da escola/agrupamento. 
 
  
 
Melhorar a flexibilidade e autonomia dos cola-
boradores, responsabilizando-os pela resolução 
de situações anómalas e problemáticas. 
 
Melhorar a comunicação com os clientes e par-
tes interessadas. 
Melhorar os horários de atendimento dos dire-
tores de turma de modo a compatibilizar com os 
horários de trabalho dos E.E. 
Melhorar os registos de participação dos E.E.. 
Melhorar a informação disponível on-line. 
Melhorar o tempo de resposta às solicitações e 
reclamações 
Implementar medidas para melhorar os resulta-
dos obtidos pelos alunos, de modo a obter uma 
maior satisfação global dos clientes e partes 
interessadas. 
                                          

 
Tabela 9 – Resultados orientados para os cidadãos/clientes 

 



 
 

Relatório de autoavaliação 45 

 
 

Gráfico 33 – Pontuação do Critério 6 (Resultados orientados para os cidadãos clientes) 

 

 

7.2. Critério 7 – Resultados relativos às pessoas 

 

 

Fig. 11 - Modelo CAF – Critério 7 
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Gráfico 34 - Satisfação global com o Agrupamento de Escolas 
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1. Satisfação global com o Agrupamento de Escolas 

Imagem da organização 

Desempenho global da organização (para a sociedade e alunos /formandos) 

Papel da organização na sociedade 

Relacionamento da organização com os cidadãos e a sociedade 

Forma como a organização gere os conflitos de interesse 

Nível de envolvimento dos colaboradores na organização e na respetiva missão 

Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão 

Envolvimento dos colaboradores em actividades de melhoria 

Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e gestão 

Responsabilidade social da organização (Agrupamento de Escolas) 
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Gráfico 35 - Satisfação com a gestão e sistemas de gestão 

 

 

 
 
Gráfico 36 - Satisfação com a gestão e sistemas de gestão 
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2A. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão 

Aptidão da liderança (Direção) para conduzir a organização (estabelecer objectivos, 
afectar recursos, monitorizar o desempenho global, gerir processos). 

Aptidão da gestão (Direção) para comunicar. 

Aptidão da liderança (Coordenações) para conduzir a organização (estabelecer objectivos, 
afectar recursos, monitorizar o desempenho global, gerir processos). 

Aptidão da gestão (Coordenações)  para comunicar. 
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2B. Satisfação com a gestão e sistemas de gestão 

Forma como o sistema de avaliação do desempenho em vigor foi implementado 

Forma como os objectivos individuais e partilhados são fixados 

Forma como a organização reconhece os esforços individuais 

Forma como a organização reconhece os esforços de grupo 

Aptidão da gestão (Coordenações)  para comunicar. 
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Gráfico 37 - Satisfação com as condições de trabalho 

 

 

 
 

Gráfico 38 - Satisfação com o desenvolvimento da carreira 
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3. Satisfação com as condições de trabalho 

Clima de trabalho (como lida comos conflitos, queixas ou problemas pessoais) 

Flexibilidade do horário de trabalho 

Possibilidade de conciliar a vida profissional com a vida familiar e assuntos 
pessoais 
Igualdade de oportunidades  

Igualdade de tratamento na organização  

Condições de higiene e segurança 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1 2 3 4 5 

4. Satisfação com o desenvolvimento da carreira  

Política de gestão de recursos humanos existente na organização (Agrupamento) 

Oportunidade de desenvolver novas competências  

Aceso a formação relevante para desenvolver os objetivos individuais 



 
 

Relatório de autoavaliação 49 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 39 - Níveis de motivação 
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5. Níveis de motivação 

Aprender novos métodos de trabalho 

Desenvolver trabalho em equipa 

Participar em ações de formação 

Participar em projectos de mudança na organização 

Sugerir melhorias 
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Gráfico 40 - Satisfação com a liderança - Gestor de topo (Direção) 
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6. Satisfação  com a liderança - Gestor de topo (Direção) 

Aceita críticas construtivas 

Aceita sugestões de melhoria 

Encoraja a confiança mútua e o respeito 

Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua  

Promove ações de formação 

Cria condições para a delegação de poderes, responsabilidades e competências 

Reconhece e premeia os esforços individuais e das equipas 

Adequa o tratamento dado às pessoas, às necessidades e às situações em causa 
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Gráfico 41 - Satisfação com a liderança - Gestão de topo (Direção) 
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6. Satisfação com a liderança - Gestão de topo (Direção)  

Aceita críticas construtivas 

Aceita sugestões de melhoria 

Encoraja a confiança mútua e o respeito 

Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua  

Promove ações de formação 

Cria condições para a delegação de poderes, responsabilidades e competências 

Reconhece e premeia os esforços individuais e das equipas 

Adequa o tratamento dado às pessoas, às necessidades e às situações em causa 
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Gráfico 42 - Satisfação com a liderança - Gestor intermédia (Coordenações)  
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6A. Satisfação  com a liderança - Gestor intermédia (Coordenações) 

Aceita críticas construtivas  

Aceita sugestões de melhoria 

Estimula a iniciativa das pessoas 

Encoraja a confiança mútua e o respeito 

Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua  

Promove/propõe ações de formação 

Ajuda os colaboradores a realizarem as suas tarefas, planos e objetivos 

Reconhece e premeia os esforços individuais e das equipas 

Adequa o tratamento dado às pessoas, às necessidades e às situações em causa. 
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Gráfico 43 - Satisfação com a liderança - Gestão intermédia (Coordenadores) 
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6 A. Satisfação com a liderança - Gestão intermédia 
(Coordenadores)  

Aceita sugestões de melhoria 

Estimula a iniciativa das pessoas 

Encoraja a confiança mútua e o respeito 

Promove uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua  

Promove/propõe ações de formação 

Ajuda os colaboradores a realizarem as suas tarefas, planos e objetivos 

Reconhece e premeia os esforços individuais e das equipas 

Adequa o tratamento dado às pessoas, às necessidades e às situações em causa. 
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SC Pontos fortes e evidências Áreas a melhorar Sugestões de melhoria 

7
.1

. 

Grau de satisfação dos colaboradores rela-
tivamente à instituição e aos produtos e 
serviços prestados;  
 Grau de satisfação dos colaboradores rela-
tivamente às condições de trabalho;  
 Grau de satisfação dos colaboradores rela-
tivamente ao desenvolvimento da carreira;  
 Grau de motivação dos colaboradores;  
 Grau de satisfação dos colaboradores rela-
tivamente à liderança e aos sistemas de 
gestão (gestão dos recursos humanos e 
materiais; reconhecimento dos esforços 
individuais e de equipa); 

A imagem do Agrupamento; 
 
Gestão de conflitos de inte-
resse; 
 
Participação e envolvimen-
to dos colaboradores na 
vida do agrupamento. 

O papel da organização na sociedade; 
 
A imagem da organização,  
 
Gestão mais eficaz dos conflitos de interesse.       
 
Envolvimento dos colabores: na organização, na 
missão, nos processos de tomada de decisão, nas 
atividades de melhoria, … 
  
Melhoria da comunicação (direção e coordena-
ção);                                               

7
.2

. 

Utilização das tecnologias de informação e 
comunicação  
Motivação do pessoal docente  
 

 
Melhoria da inovação e da 
mudança  
Melhoria da participação do 
pessoal não docente nas 
tomadas de decisão  
Reconhecimento do esforço 
individual e de equipa 
Diminuir o absentismo 

 
Criar mecanismo para motivar o pessoal docente 
à inovação e à mudança  
 
 Maior participação do pessoal não docente nas 
tomadas de decisão  
 
Monitorização contínua do desempenho dos 
funcionários  
Relevar o mérito dos colaboradores na inovação 
e na mudança. 
 

 
Tabela 10 – Resultados relativos às pessoas 

 

 

 

 
 
Gráfico 44 – Pontuação do Critério 7 (Resultados da responsabilidade social) 
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7.3. Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

 

 

 

 

Fig. 12 - Modelo CAF – Critério 8 
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SC Pontos fortes e evidências Áreas a melhorar Sugestões de melhoria 

8
.1

. 

Grau de satisfação da comunidade com a 
imagem da escola/agrupamento (concelho 
e áreas limítrofes);  
 
 Grau de satisfação da comunidade relati-
vamente ao desempenho global da esco-
la/agrupamento;  
 
 Grau de satisfação da comunidade relati-
vamente ao impacto das realizações da 
escola/agrupamento;  
 
 Grau de satisfação da comunidade acerca 
da imagem pública da escola/agrupamento 
veiculada pela comunicação social;  
 
 Grau de satisfação da comunidade quanto 
à adaptação da instituição à mudança 
(capacidade da instituição de se adaptar às 
mudanças: ferramentas tecnológicas, popu-
lações migrantes, minorias, alunos portado-
res de deficiências e ou limitações…);  

A imagem da esco-
la/agrupamento; 
 
 A abertura e transparência 
da instituição e o seu com-
portamento ético (por 
exemplo, garantir o acesso 
de todos à formação tendo 
em devida conta as diferen-
ças sociais, económicas 
étnicas ou culturais e as cir-
cunstâncias individuais).  

 
Incentivar os alunos na participação em projetos 
que desenvolvam valores de cidadania  
       

8
.2

. 

 
O Agrupamento promove uma educação 
para a saúde e preservação do ambiente.  
 
A comunidade é incentivada a colaborar nas 
atividades realizadas na escola.  
 
O agrupamento divulga e promove exposi-
ções dos trabalhos dos alunos no agrupa-
mento e no exterior.  
 
 

 

Melhoria da visibilidade do 
Agrupamento junto da 
comunidade  
 

 
Desenvolvimento de competências cívicas nos 
alunos pelo pessoal docente.  
 
Empenhamento do agrupamento para que o 
nível educativo e formativo da comunidade 
melhore  
 
Sistematização do impacto destas atividades na 
comunidade  
 
 

 
Tabela 11 – Resultados da responsabilidade social 

 

 

 

Gráfico 45 – Pontuação do Critério 8 (Resultados da responsabilidade social) 
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7.4. Critério 9 – Resultados do desempenho-chave 

 

 

 
Fig. 13 - Modelo CAF – Critério 9 
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Percentagem de transição/aprovação 

 

Gráfico 46 – Transição 1.º ano 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47 – Transição 2.º ano 
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Gráfico 48 – Transição 3.º ano 

 
 
 

 

 

 

 Gráfico 49 – Aprovação 4.º ano 

 

 

 

 

96,90% 
100,00% 100,00% 100,00% 

94,80% 95,90% 97,00% 97,80% 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

3.º ano -  Percentagem de Transição 

AEPG NAC. 

100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 

96,4% 97,5% 97,5% 98,0% 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

4.º ano -  Percentagem de Aprovação 

AEPG NAC. 



 
 

Relatório de autoavaliação 60 

 

Gráfico 50 – Transição 5.º ano 

 

 

 

 

 

Gráfico 51 – Aprovação 6.º ano 
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Gráfico 52 – Transição 7.º ano 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53 – Transição 8.º ano 
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Gráfico 54 – Aprovação 9.º ano 

 

 

 

 

Resultados – Provas finais do 9.º ano 

 

 

 
Gráfico 55 – Provas finais 9.º ano Português 
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Português 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

C. f. 0 2 15 5 2 0 4 10 11 1 0 0 19 13 1 0 4 16 4 1 

C. p. 1 12 9 1 1 1 6 12 7 0 0 14 17 1 1 0 10 13 2 0 

 
Tabela 12 - Provas finais Português 9.º ano – Classificação de frequência e classificação da prova 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 56 – Provas finais de Português 9.º ano – Classificação de frequência e classificação da prova 
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Gráfico 57 – Provais finais 9.º ano Matemática 

 

 

Matemática 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

C. f. 0 10 10 1 3 0 11 7 7 1 0 4 19 0 2 0 6 13 5 1 

C. p. 2 10 15 5 2 4 10 6 5 1 11 18 4 0 0 2 10 8 2 3 

 
Tabela 13 - Provas finais Matemática 9.º ano – Classificação de frequência e classificação da prova 

 

 

 
 
Gráfico 58 - Provas finais de Matemática 9.º ano – Classificação de frequência e classificação da prova 
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SC Pontos fortes e evidências Áreas a melhorar Sugestões de melhoria 
9

.1
. 

Taxas de sucesso em todos os ciclos de 
ensino;  
 
Taxa de abandono escolar (0%); 
  
0 % de alunos excluídos por faltas;  

 
A Escola desenvolve processos de autoava-
liação/reflexão, para melhorar os resulta-
dos internos e externos dos alunos  
 

Taxas de sucesso no 2.º, 
5.ºano, 7.º e 8.º anos, ensi-
no (< 95%); 
 
 Resultado da avaliação 
externa da esco-
la/agrupamento;  
 
 Resultado em termos de 
posicionamento da institui-
ção em relação a outras 
(rankings nacionais e inter-
nacionais);  

 
Análise dos resultados da 
avaliação externa em fun-
ção do cumprimento de 
metas.  

 
Implementação de medidas 
conducentes a um progres-
so substancial nos resulta-
dos.  

 
O agrupamento considera 
os resultados da avaliação 
externa (provas finais 
/exames) na análise do 
cumprimento de metas  

 
 
 

                                                                                  
Melhorar a taxa de concretização do plano de 
ação estratégica de acordos com as metas pro-
postas; 

 
Mais reflexão sobre os resultados dos alunos e 
consequente definição de estratégias apropria-
das  
 
Desenvolvimento de atividades de incentivo ao 
envolvimento dos alunos.  
 
Monitorização da pontualidade dos colaborado-
res.  
 

9
.2

. 

Implementação do plano de melhorias;  
 
Resultados das inspeções e auditorias 
Financeiras;  
 
Orçamento participativo 

Melhorara o número de 
ações de melhoria imple-
mentadas 
Melhorar a eficácia da 
implementação do plano de 
melhorias;  
 

Implementar medidas de promoção de sucesso, 
nas disciplinas (Português, Matemática, Inglês, 
Geografia, História, Ciências Naturais, Físico-
Química), de acordo com as metas do PE;    

 
Implementação de medidas conducentes a um 
progresso substancial nos resultados.  
 

 
Tabela 14 – Resultados do desempenho-chave 

 

 

 

 
 
Gráfico 59 – Pontuação do critério 9 (Resultados do desempenho-chave) 
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Gráfico 60 – Pontuação por critério 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 61 - Pontuação por critério 
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8. Proposta de ações de melhoria 

 
Fig. 14 – Ações de melhoria 

 

Critério 1 – Liderança – Ações de melhoria 

1.1. 

1.1.1. Solicitar sugestões e propostas para a definição da missão, visão e valores aos pais/encarregados de educação e alunos. 

1.1.2. Elaboração, pelos alunos, de cartazes alusivos à missão, visão e valores. 

1.1.3. Avaliação e revisão dos procedimentos de apoio à elaboração da missão, visão, valores e gestão dos conflitos de interes-

ses. 

1.2. 

1.2.1. Definição clara das responsabilidades na concretização do projeto educativo através do regulamento do departamento e 

de grupos de nível, designadamente dos coordenadores de departamento e coordenadores dos diretores de turma, 

promovendo o registo do trabalho realizado em documentos próprios (monitorização). 

1.3. 

1.3.1. Definição clara de objetivos/metas relacionadas com a liderança (dos vários níveis), a delegação de poderes.  

1.3.2. Estabelecimento de critérios de reconhecimento para os docentes não docentes. 

1.3.3. Constituição de um júri/equipa formado pela diretora e por todos os coordenadores de departamento, dos assistentes 

técnicos e operacionais para decidir sobre o tipo de reconhecimento a adotar. 

1.3.4. Ajuste dos procedimentos ou dos objetivos/metas relacionadas com a liderança (dos vários níveis), a delegação de pode-

res, o reconhecimento, a recompensa, a comunicação interna e a auscultação interna. 

1.32 

1.3.1. Definição clara de objetivos/metas relacionadas com a liderança (dos vários níveis), a delegação de poderes.  

1.3.2. Ajuste dos procedimentos e dos objetivos/metas relacionados com a liderança dos vários níveis, a delegação de poderes 

e a comunicação interna e a auscultação interna. 

1.4 

1.4.1. Divulgar no início do ano letivo as parcerias e os protocolos estabelecido. 

1.4.2. Entrega de prémios, no final do ano letivo, a todos os alunos que se destacaram pelo seu desempenho nas várias ativi-

dades da escola/agrupamento, em evento público em que participe toda a comunidade educativa, incluindo pais/EE e 

parceiros. 

 

                                                 
2
 Proposta do Conselho Pedagógico de 14/06/2018. 
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Critério 2 – Planeamento e estratégia – Ações de melhoria 

2.1. 

2.1.1. Uniformização de normas e suportes de recolha de informação sistemática (moodle …). 

2.1.2. Criação de uma plataforma digital visando: a reflexão sobre os domínios e as questões a introduzir no inquérito, apre-

sentação à comunidade escolar do projeto; introdução das questões em suporte digital; recolha e tratamento das res-

postas; apresentação e discussão dos resultados em grupo pedagógico. 

2.1.3. Realização de uma avaliação sistemática de procedimentos ou de objetivos/metas relacionadas com a recolha e análise 

da informação que sustenta o planeamento. 

2.2. 

2.2.1. Participação dos pais/EE na elaboração do plano de ação estratégica;  

2.2.2. Prever todos os projetos e a sua avaliação no PE (Ensino de Português a estrangeiro, Parlamento jovem… Mediação de 

conflitos). 

2.2.3. Realização das ações de formação necessárias para o cumprimento dos objetivos/metas.   

2.3. 

2.3.1. Apresentação, por parte da diretora, do plano anual de atividades no início do ano letivo em reunião geral de professo-

res e na reunião de receção aos novos alunos e pais/EE.  

2.3.2. Divulgação dos projetos de escola. 

2.3.3. Criação de mecanismos e instrumentos facilitadores da monitorização do PAA, projetos de escolas e medidas de promo-

ção do sucesso educativo. 

2.3.4. Criação de instrumentos facilitadores para a elaborar de relatórios (memorandos) periódicos para melhor monitorização 

e avaliação.   

2.3.5. Adoção de ciclos contínuos de qualidade e monitorização em todos os projetos. 

2.3.6. Implementação de ciclos contínuos de qualidade (como Ciclo PDCA da CAF). 

2.3.7. Criação de mecanismos de avaliação dos procedimentos relacionados com o planeamento operacional e a avaliação de 

resultados. 

2.4. 

 

2.4.1. Elaboração de um plano de flexibilização curricular. 

2.4.2. Implementar a estratégia de modernização e inovação, o plano de melhorias e o plano de flexibilização curricular com 

base em processos e responsabilidades definidas. 

 

Critério 3 – Pessoas – Ações de melhoria 

3.1. 

3.1.1. Elaboração de manual de acolhimento para pessoal docente e não docente. 

3.1.2. Elaboração de manuais de procedimentos sobre os vários serviços atribuídos aos AT e AO e que visam facilitar o trabalho 

colaborativo e a rotatividade de funções. 

3.1.3. Construção de um manual de procedimentos (de salvaguarda), em colaboração com os assistentes técnicos (coprodu-

ção), que serve de apoio a operações simples que podem ser efetuadas na ausência do técnico competente. Para a cons-

trução do manual é solicitado a cada AT que indique que tipo de tarefas tem competência para realizar dentro das fun-

ções. 

3.1.4. Implementação de um plano de substituição dos docentes estando definidos critérios de distribuição de serviço. 

3.1.5. Prática de permutas do serviço docente.   

3.2. 

3.2.1. Elaboração de planos individuais de desenvolvimento de competências em função do resultado das ações de supervisão 

pedagógica. 

3.2.2. Melhoria da definição de perfis de competência para o PND (assistentes técnicos e operacionais);  

3.2.3. Melhoria d a definição de perfis de competências para o PD com base numa reflexão interna sobre o que é ser um bom 

professor. 

3.2.4. Aposta na formação das estruturas intermédias para a implementação da mudança. 

3.2.5. Elaboração e implementação de um plano de supervisão/intervisão pedagógica como via para monitorizar/avaliar as 

competências do pessoal docente em sala de aula;        

3.3. 

3.3.1. Estabelecimento de formas flexíveis e reajustáveis de organização do trabalho a realizar, nomeadamente através da ges-

tão dos horários do pessoal não docente (rotatividade de postos de trabalho e de turnos). 

3.3.2. Afetação dos tempos da componente não letiva ao trabalho cooperativo, orientado pelo(a) coordenador(a). 

3.3.3. Valorização e reconhecimento do mérito através da prática de agradecimentos públicos.                                            



 
 

Relatório de autoavaliação 69 

 

 

 

Critério 4 – Parcerias e recursos – Ações de melhoria 

4.1. 

4.1.1. Estabelecimento de parcerias com empresas da região visando os seguintes objetivos:  

 Angariação de patrocínios/apoios financeiros e económicos para a aquisição de equipamentos e melhoria das condições 
de vida de alunos carenciados e respetivas famílias; 

 Angariação de patrocínios/apoios para as atividades da escola/agrupamento. 

 Realização de projetos de empreendedorismo em parceria com empresas locais. 
4.1.2. Estabelecimento de parceria com as autarquias locais para facilitar a vinda dos pais/EE à escola/agrupamento, através 

da disponibilização de transportes. 
4.1.3. Valorização pública das parcerias em diversos eventos da escola/agrupamento. 
4.1.4. Melhorar a monitorização/avaliação dos procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com a gestão de parcerias. 

4.2. 

4.2.1. Divulgação de informação para a comunidade educativa (divulgação de informação sobre os resultados da esco-

la/agrupamento através da página dos diretores de turma, sala de professores e página web). 

4.2.2. Reforço da importância do conselho geral e divulgação das suas decisões e orientações. 

4.2.3. Envolvimento dos pais/EE através da seguinte estratégias: 

 Definição das ações que a escola/agrupamento deve desenvolver para ajudar os pais/EE a colaborar no trabalho dos 

seus filhos. Ex: o/a diretor(a) reúne, uma vez por período, com os pais/EE representantes das turmas; a esco-

la/agrupamento promove atividades dirigidas aos pais/EE, sobretudo executadas pelos seus filhos; os pais/EE colaboram 

na realização do PAA e outros documentos estruturantes em reuniões de representantes dos mesmos; os pais/EE e os 

avós colaboram no âmbito disciplinar como por exemplo, no ensino da História de Portugal (ex. guerra colonial), fazendo 

desses atores da História os autores da aula; 

4.2.4. Envolvimento dos alunos: 

 Reuniões onde está presente o(a) coordenador(a) do Gabinete de Gestão de Conflitos (Equipa Multidisciplinar) e o(a) 

diretor e o diretor de turma. 

4.2.5. Criação de uma Associação de Pais. 

4.2.6. Criação de uma comissão de representantes dos alunos. 

4.3. 

4.3.1. Apresentação no PAA dos custos das atividades afetos a cada Departamento ou outra estrutura intermédia. 

4.3.2. Apresentação do custo de projetos e disponibilidades financeiras ao nível do Desporto Escolar; Projeto de Educação para 

a Saúde; Plano Nacional de Leitura, etc.. 

4.3.3. Apresentação do custo da atividade e fonte de receita na submissão de cada atividade na Plataforma GARE (Moodle). 

4.4. 

4.4.1. Divulgação, a tempo, dos conteúdos discutidos nas reuniões de conselho pedagógico. 

4.4.2. Implementar todas as potencialidades do GIAE online (Gestão Integrada para Administração Escolar), para além de ser 

uma plataforma de administração é também uma plataforma de informação para os alunos e pais/EE. Permite aos 

pais/EE consultarem (faltas, movimentos de entrada e saída da escola/agrupamento),, sumários disponibilizados pelos 

professores. 

4.5. 

4.5.1. Elaboração de um contrato com uma entidade externa para apoiar e colaborar na verificação dos equipamentos e dete-

ção/resolução de avarias. 

4.5.2. Utilização das tecnologias no processo ensino-aprendizagem, como suporte à criação de ambientes educativos inovado-

res (Sala de Aula do Futuro; o Projeto DNA - Desenvolvendo Novas Abordagens; utilização de quadros interativos; utili-

zação de manuais digitais, apoio à flexibilização curricular…). 

4.5.3. Rendibilizar os quadros interativos na prática letiva. 

4.5.4. Criação e uma equipa de recursos tecnológicos e monotorização da sua implementação. 

4.5.5. Substituição de suportes impressos por suportes digitais, reduzindo o papel e a impressão em 20% ano.                                                                                     

4.6. 

4.6.1. Elaboração, clara e objetiva, de procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com a gestão dos recursos materiais. 

4.6.2. Cumprimento dos procedimentos para requisição de material. 

4.6.3. Elaboração de manual de procedimentos para a gestão patrimonial. 

4.6.4. Elaboração de manual de boas práticas para a poupança de recursos energéticos. 

4.6.5. Elaboração de manual de procedimentos para a limpeza das instalações. 

4.6.6. Elaboração de um modelo de relatórios conciso e objetivos para os diretores de instalações;  

4.6.7. Levantamento, no final de cada ano letivo, das necessidades de melhoria nos domínios organizacionais e físicos. 

4.6.8. Monitorização regular, através de questionários, da adequação e eficácia dos materiais e dos recursos didáticos utiliza-

dos. 

4.6.9. Realização de simulacros de incêndio/catástrofes naturais com mais frequência. 

4.6.10. Criação de novas acessibilidades para acesso de pessoas com mobilidade reduzida (elevadores, WC adaptado, rampas, 

elevador, identificação das salas com fita impressa em Braille, lugar de estacionamento para pessoas com deficiência). 

4.6.11. Divulgar e sensibilizar a comunidade para melhorar a implementação dos Projeto Eco Escola (recolha de pilhas, roupa, 

equipamentos eletrónicos/informáticos e outros); 
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Critério 5 – Processos – Ações de melhoria 

5.1. 

5.1.1. Melhoria da supervisão/intervisão pedagógica. 

5.1.2. Monitorização do processo ensino-aprendizagem baseada sobretudo nas planificações, metas/cumprimento de progra-

mas e na análise de resultados internos e externos (académicos, igualdade de oportunidades na aprendizagem, risco de 

abandono...). 

O(a) coordenador(a) de departamento/grupo disciplinar/projeto analisa com os professores da sua equipa a forma como 

está a decorrer o processo de ensino-aprendizagem e a melhor forma de atuar para atingir os objetivos. 

5.1.3. Aplicação de questionários elaborados pela Comissão de Avaliação Interna (ou equivalente) a alunos e professores para 

o Projeto Framework de Desenvolvimento Pedagógico da escola/agrupamento promovendo uma atitude de permanen-

te reflexão sobre a prática letiva com vista à sua melhoria e atualização. 

5.1.4. Identificação regular das condições consideradas determinantes para os resultados do processo ensino-aprendizagem, 

nomeadamente o sucesso escolar dos alunos, com a consequente correção e desvios verificados. Esta prática operacio-

naliza-se na equipa de autoavaliação (execução de planos de ação de melhoria) e na prática corrente dos Departamen-

tos e diversas estruturas curriculares da escola/agrupamento. 

5.1.5. Balanço das aprendizagens nas reuniões intercalares com base na avaliação diagnóstica (conselhos de turma); 

5.1.6. Avaliação da prática letiva versus resultados com base nos boletins estatísticos. 

5.1.7. Monitorização das medidas de promoção de sucesso escolar e reorientação de medidas. 

5.1.8. Reflexão partilhada dos resultados académicos divulgados. 

5.1.9. Reunião com os pais/EE para acompanhamento dos progressos dos alunos e dos resultados do processo de ensino-

aprendizagem. 

5.1.10. Monitorização/avaliação dos procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com o processo ensino-aprendizagem; 

5.1.11. Melhorar os processos de monitorização/avaliação dos procedimentos ou objetivos relacionados com a gestão: forma-

ção cívica, segurança, disciplina/indisciplina, Orientação Vocacional, … outros. 

5.2. 

5.2.1. Revisão dos padrões de qualidade dos produtos/serviços prestados pela escola (tendo em conta a avaliação realizada). 

5.2.2. Melhoria dos produtos/serviços prestados pela escola. 

5.2.3. Melhoria das práticas de divulgação de informação e de atendimento. 

5.3. 

5.3.1. Elaborar de forma clara e objetiva o estabelecimento de procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com a forma como a 

escola coordena os seus serviços e como estabelece uma rede com outras instituições que têm implicação no percurso dos alu-

nos. 

5.3.2. Comunicação dos procedimentos e/ou objetivos/metas. 

5.3.3. Apresentação no projeto educativo e no plano de ação estratégica da cadeia de prestação de serviços e os respetivos parceiros, 

através de protocolos de cooperação com diversas instituições. 

5.3.4. Reforço da coordenação interna através de: realização de exercícios de autoavaliação a toda a instituição em simultâneo; utiliza-

ção de suportes documentais comuns em toda a escola/agrupamento (dossiês de integração estruturantes para docentes, alu-

nos e diretores de turma e curso); estabelecimento de planos de atuação comuns nas diferentes estruturas de coordenação 

intermédia. 

5.3.5. Monitorização/avaliação dos procedimentos ou objetivos/metas relacionadas com a forma como a escola coordena os seus ser-

viços e como estabelece uma rede com outras instituições que têm implicação no percurso dos alunos. 
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Critério 6 – Resultados orientados para os cidadãos clientes – Ações de melhoria 

6.1. 

6.1.1. Implementar as melhorias sugeridas, pelos vários interessados, no Agrupamento de Escolas. 

6.1.2. Comunicar a toda a comunidade educativa o trabalho/projetos/atividades desenvolvidos e os resultados obtidos. 

6.1.3. Melhorar a definição de normas e procedimentos que contribuam para a transparência da organização (sobre o seu fun-

cionamento e os processos de tomada de decisão). 

6.2. 

6.2.1. Implementar o GIAE (cartão eletrónico) para controlo da circulação dos alunos à entrada e saída da esco-

la/agrupamento. 

6.2.2. Melhorar a flexibilidade e autonomia dos colaboradores, responsabilizando-os pela resolução de situações anómalas e 

problemáticas. 

6.2.3. Melhorar a comunicação com os clientes e partes interessadas. 

6.2.4. Melhorar os horários de atendimento dos diretores de turma de modo a compatibilizar com os horários de trabalho dos 

E.E. 

6.2.5. Melhorar os registos de participação dos E.E. 

6.2.6. Melhorar a informação disponível online. 

6.2.7. Melhorar o tempo de resposta às solicitações e reclamações. 

6.2.8. Implementar medidas para melhorar os resultados obtidos pelos alunos, de modo a obter uma maior satisfação global 

dos clientes e partes interessadas.                              

 

Critério 7 – Resultados relativos às pessoas – Ações de melhoria 

7.1. 

7.1.1. O papel da organização na sociedade. 

7.1.2. A imagem da organização. 

7.1.3. Gestão mais eficaz dos conflitos de interesse.       

7.1.4. Envolvimento dos colabores: na organização, na missão, nos processos de tomada de decisão, nas atividades de melho-

ria … 

7.1.5. Melhoria da comunicação (direção e coordenação).                                               

7.2. 

7.2.1. Criar mecanismo para motivar o pessoal docente à inovação e à mudança. 

7.2.2. Maior participação do pessoal não docente nas tomadas de decisão. 

7.2.3. Monitorização contínua do desempenho dos funcionários. 

7.2.4. Relevar o mérito dos colaboradores na inovação e na mudança. 

 

Critério 8 – Resultados da responsabilidade social – Ações de melhoria 

8.1. 

 

8.1.1. Incentivar os alunos na participação em projetos que desenvolvam valores de cidadania. 

       

8.2. 

8.2.1. Desenvolvimento de competências cívicas nos alunos pelo pessoal docente.  

8.2.2. Empenho do agrupamento para que o nível educativo e formativo da comunidade melhore.  

8.2.3. Sistematização do impacto destas atividades na comunidade. 
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Critério 9 – Resultados do desempenho-chave – Ações de melhoria 

9.1. 

9.1.1. Melhorar a taxa de concretização do plano de ação estratégica de acordos com as metas propostas. 

9.1.2. Mais reflexão sobre os resultados dos alunos e consequente definição de estratégias apropriadas. 

9.1.3. Desenvolvimento de atividades de incentivo ao envolvimento dos alunos.  

9.1.4. Monitorização da assiduidade dos colaboradores. 

9.2. 

9.2.1. Implementar medidas de promoção de sucesso, nas disciplinas (Português, Matemática, Inglês, Geografia, História, 

Ciências Naturais, Físico-Química), de acordo com as metas do PE.  

9.2.2. Implementação de medidas conducentes a um progresso substancial nos resultados.  

 
9. Conclusão 

O processo de autoavaliação do agrupamento, com base no modelo CAF 2013, permitiu 

constatar que:  

 A taxa de resposta aos questionários CAF evidencia a participação e o envolvimento 

da comunidade escolar no processo de autoavaliação;  

 A equipa de autoavaliação (EAA) empenhou-se por apresentar uma visão real e preci-

sa do modo de funcionamento do Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande e 

dos seus resultados, com a identificação de evidências concretas e objetivas, conse-

guindo analisar e registar as práticas de gestão do agrupamento nas diferentes áreas;  

 A equipa identificou oportunidades de melhoria em todos os critérios da CAF;  

 Existiu rigor na forma como a EAA analisou e apresentou os dados recolhidos; 

 Alguns indicadores foram apresentados com constatações/observação/consenso e 

não com evidências concretas (a equipa considerou como área de melhoria os indi-

cadores que foram classificados por observação e consenso);  

 De acordo com as evidências identificadas pela EAA, nos critérios de meios, realça-

mos a necessidade de aprofundar o ciclo de PDCA, completando-o, procurando evi-

dências que suportem os processos informais de avaliação realizados aos processos 

do Agrupamento;  

 No que diz respeito aos critérios de resultados podemos concluir que é visível, nas 

evidências mobilizadas pela equipa de autoavaliação, um progresso substancial nos 

resultados, sendo no entanto recomendável a atenção ao grau de execução dos 

resultados na sua globalidade; 
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 É necessário implementar a melhoria da monitorização dos processos encetados 

anteriormente (sistematizar e registar as ações desenvolvidas, os resultados obtidos, 

os ajustes efetuados, os pontos fortes e os aspetos a melhorar ou a desenvolver).  

 

10. Anexos 

 Grelha de autoavaliação preenchida 

 Cronograma de execução da autoavaliação 

 Modelo dos questionários, aplicados a colaboradores e clientes, e relatório dos 

resultados 

 Índice de evidências (lista as evidências que são referidas na grelha de autoavaliação 

através de um esquema de numeração ou de outro tipo de codificação, ex. Ev 1 – 

Plano de Atividades).  
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