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1. Definição do âmbito e finalidades da auto-avaliação 

Após a tomada de decisão de desenvolver um processo de auto-avaliação, a escola deve 

iniciar o planeamento. Um dos primeiros aspectos a definir é a identificação do âmbito e das 

finalidades da auto-avaliação. 

1.1. Enquadramento estratégico da auto-avaliação   

Com base no (s) documento (s) estratégicos da escola (Projecto Educativo, Projecto de 

Intervenção, Plano Anual de Actividades, Projecto Curricular, entre outros), descreva 

sumariamente o âmbito e as finalidade da auto-avaliação da vossa escola. 
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Missão: 

 Esta terceira autoavaliação destina-se a descrever o estado actual da escola, a apoiar 
as decisões e a medir os níveis de concretização dos objectivos definidos, de forma a 
garantir uma educação e ensino de qualidade. 

 
Âmbito: 

  Análise e avaliação das práticas inerentes ao funcionamento e desempenho da 
escola, focalizadas no processo de ensino aprendizagens. 
 
 

Justificação: 

 Pretende-se um diagnóstico objectivo sobre o estado actual da escola, assegurando a 
concretização do Projecto Educativo. 
 
 

Responsáveis: 

 Equipa de autoavaliação; 

 Direcção. 

 

Garantias específicas: 

 Confidencialidade da informação recolhida. 

 Tratamento dos dados (CESOP). 

 

Duração: 

 Um ano lectivo. 
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2. Constituição da Equipa de Auto-avaliação 

A equipa de auto-avaliação deverá ser, tanto quanto possível, representativa da organização 

escolar. O objectivo é criar uma equipa eficaz e simultaneamente apta a transmitir uma 

perspectiva exacta e detalhada quanto possível da organização escolar. A Direcção é a 

responsável pela escolha dos elementos da equipa de auto-avaliação. É imprescindível que a 

equipa inclua pelo menos um professor de cada nível de escolaridade (um deles o 

coordenador da equipa de auto-avaliação), um assistente técnico e um operacional, um 

aluno e um encarregado de educação, sendo facultativa a presença do Professor 

Bibliotecário e de um elemento da autarquia e/ou parceiro. Muitas escolas incluíram na sua 

equipa todos estes elementos e ainda os presidentes do Conselho Pedagógico e do Conselho 

Geral. Um representante da Direcção poderá ser incluído na equipa dependendo da cultura 

da escola. 

2.1. Equipa de Auto-avaliação   

2.1.1. Identificação do Coordenador de Projecto 

Nome do Coordenador Rosário Silva 

E-mail do Coordenador mrosario.andorinha@espn.edu.pt 

 

2.1.2. Reuniões da Equipa de Auto-Avaliação  

Indique o dia da semana em que se realizam as reuniões da equipa. Caso não tenha um dia 
definido para a realização das reuniões, deixe a tabela em branco 
 

Dia da Semana Quarta-feira 

Horas da reunião (início 
e final) 

14:30 às 16:30 
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2.1.3. Identificação da Equipa de Auto-Avaliação 

N.º Nomes/E-mail 
Sector da comunidade 

educativa1 

1 Ana Espinheira / ana.espinheira@espn.edu.pt Professora 

2 Elizabete Magalhães / 
elisabete.magalhaes@espn.edu.pt 

Assistente técnica 

3 José Ornelas / jose.ornelas@espn.edu.pt 
Professor/                       

representante dos 
directores de turma 

4 Lúcia Cristina Carreira/lucia.carreira@espn.edu.pt Assistente Operacional 

5 Maria Cândida Rodrigues Moreira 
/mcandida.moreira@espn.edu.pt 

Professora/representante 
da Direcção 

6 Maria do Carmo Soares/mcarmo.soares@espn.edu.pt Professora 

7 Maria do Rosário 
Silva/mrosario.andorinha@espn.edu.pt 

Professora/Coordenadora 
da Equipa de A.A. 

8 Pedro Pimentel/pedro.pimentel@espn.edu.pt Professor 

 

 

3. Cronograma do projecto 

A equipa de auto-avaliação deverá estabelecer uma calendarização do projecto de auto-

avaliação, assim como as tarefas, os responsáveis e o período de realização de cada fase do 

projecto.  

É fundamental que seja tida em conta a calendarização das outras actividades da escola a fim 

de minimizar as interferências daquela no dia-a-dia da escola e a inclusão das actividades de 

auto-avaliação nos documentos estratégicos da escola. 

                                                           
1
 Professor (indicando o ciclo), Funcionário, Aluno, Pais/EE, Autarquia, entre outros 
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3.1. Cronograma geral 

 

 

3.2. Fases/Responsáveis/Datas 

Indique as fases, os responsáveis e as datas de realização do projecto de auto-avaliação. 

Fases Responsáveis Data  

Planeamento 

1. Definição do âmbito e finalidades da AA Direcção Setembro 

2. Constituição da EAA Direcção Setembro 

3. Formação EAA Consultor externo Setembro 

4. Elaboração cronograma Equipa Setembro 

5. Elaboração Plano de Comunicação Equipa Setembro 

Auto-Avaliação 

6. Formação EAA CAF Consultor externo Setembro 

7. Elaboração de indicadores AA Equipa Outubro/Novembro/Dezembro 

8. Construção questionários e logística Consultor externo Janeiro 

9. Sessões Sensibilização à Comunidade Equipa/Consultor Final de Janeiro 

10. Aplicação dos questionários Equipa Janeiro/Fevereiro 

11. Formação EAA Grelha AA Consultor externo Final de Janeiro 

12. Preenchimento Grelha AA Equipa Fevereiro/Março 

13. Tratamento questionários CESOP Março 
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Auto-Avaliação 

14. Elaboração Relatório AA Consultor externo Abril 

Resultados 

15. Análise dos resultados Equipa Maio 

16. Formação EAA Consultor externo Maio 

17. Identificação das acções melhoria Equipa Maio/Junho 

18. Apresentação dos resultados à Comunidade Equipa/Consultor Setembro 

PAM 

19. Formação EAA Consultor externo 
 

20. Definição Projecto Acções Melhoria Equipa 
 

21. Implementar e monitorizar o PAM Escola 
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4. Plano de Comunicação 

Depois de definidas as linhas gerais do projecto é muito importante elaborar um plano de comunicação. Este plano inclui a comunicação dirigida a todas as 

partes interessadas, com especial ênfase ao pessoal docente, pessoal não docente, alunos e pais/encarregados de educação. 

O plano de comunicação deve assegurar e disponibilizar de forma periódica e contínua a informação relevante sobre o desenvolvimento dos 

acontecimentos e impacto das decisões que vão sendo tomadas no processo de auto-avaliação. 

Desta forma, e atendendo ao âmbito alargado e prazos limitados inerentes ao projecto de auto-avaliação, é crucial estabelecer processos eficientes de 

comunicação, por forma a assegurar o sucesso da implementação. Com efeito, o conhecimento claro e atempado, quer das razões e imperativos da auto-

avaliação, quer das suas implicações na organização escolar, desenvolve uma reacção positiva e, por conseguinte, promove um espírito de aceitação e 

adesão geral junto dos actores educativos.   

Uma comunicação clara e coerente a todas as partes interessadas durante as principais fases do projecto é a chave para assegurar o sucesso do processo e 

das acções subsequentes. 

Assim, são objectivos do presente Plano de Comunicação: 

• Informar de forma eficiente sobre o projecto de auto-avaliação (porque razão foi considerada uma das prioridades da escola); 

• Construir a confiança por parte da comunidade educativa relativamente às alterações e impacto decorrentes da auto-avaliação (como a auto-avaliação pode fazer 

a diferença); 

• Minimizar a resistência à mudança, reduzindo as incertezas e aumentando a compreensão sobre os imperativos da auto-avaliação (como está relacionada com o 

planeamento estratégico da escola - Projecto Educativo, Projecto Intervenção, entre outros); 

• Assegurar a comunicação eficiente nos dois sentidos: top-down e bottom-up. 



Planeamento estratégico  Auto-avaliação 

 

9 
 

4.1. Plano de Comunicação da escola 

Descreva as acções de comunicação da vossa escola. 

Acção Descrição / Objectivos Responsável Destinatários Canais / Meios Periodicidade 
Resultados 
esperados 

Processo de 
Autoavaliação 

 
• Motivar os intervenientes da 

comunidade educativa para o 
preenchimento dos questionários 

• Explicar o preenchimento dos 
questionários 

• Sensibilizar a participação 
responsável da comunidade 
educativa  
 

Consultoria 
externa e equipa 

de 
auto-avaliação 

Pessoal docente 
Pessoal não 

docente 
Alunos 

Pais/Encarregados 
de Educação 

 

• Reunião 
• Página Web 
• E-mail 

 

Única 
(Janeiro 2011) 

 

 
• Máxima 

colaboração na 
resposta aos 
questionários 

• Sensibilização e 
envolvimento da 
C. educativa no 
projecto de 
autoavaliação 

 

 

 Manter a comunidade educativa 
informada sobre o processo de 
auto-avaliação 

Equipa de 
auto-avaliação 

Conselho Geral 
Conselho 

Pedagógico 
Pessoal docente 

Pessoal não 
docente 
Alunos 

Pais/Encarregados 
de Educação 

Comunidade local 

• Reunião 
(departamento, 
conselho 
pedagógico) 

• Página Web 
• E-mail 

 
• Placares 

Contínuo 
(actualização 

quando 
necessário) 

 

 
• Comunicação 

mais directa 
entre os vários 
elementos da 
comunidade 
educativa e a 
equipa de auto-
avaliação 

• Conhecimento 
do Processo de 
A.A. 
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Acção Descrição / Objectivos Responsável Destinatários Canais / Meios Periodicidade 
Resultados 
esperados 

Apresentação dos 
Resultados 

 

 Divulgar os resultados de auto-
avaliação e das acções de melhoria 

Consultoria 
externa e equipa 

de 
auto-avaliação 

Conselho Geral 
Conselho 

Pedagógico 
Pessoal docente 

Pessoal não 
docente 
Alunos 

Pais/Encarregados 
de Educação 

Comunidade local 

• Reunião 
(departamento, 
conselho 
pedagógico) 

• Página Web 
 

 

Única 
(Setembro 

2012) 

 
• Conhecimento 

da realidade 
organizacional 
  

• Colaboração no 
planeamento de 
acções de 
melhoria 

 
• Envolvimento da 

C. Ed. No 
processo de A.A. 

 

 

 


