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O processo de autoavaliação tem como missão identificar os aspetos que possam

contribuir para a melhoria da qualidade educativa e dos seus níveis de eficácia e eficiência,

estimulando uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade.

Missão



A equipa de Autoavaliação surge como uma estrutura de Coordenação e Supervisão da

Avaliação Interna do Agrupamento com total autonomia de ação e que colabora com os órgãos

de gestão e administração educativa, bem como com outras estruturas, no sentido de assegurar

a existência de um observatório permanente de reflexão sobre as práticas desenvolvidas no

Agrupamento.

A sua ação desenvolve-se com total autonomia, supervisionada por um coordenador.
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A equipa de Autoavaliação tem caráter multidisciplinar, integrando como elementos em trabalho

permanente docentes dos vários níveis de ensino e com a função de consultores representantes

do pessoal não docente (Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos), representantes das

associações de pais e encarregados de educação e dos alunos do segundo Ciclo ao Ensino

Secundário e Profissional. 
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Constituição da Equipa de Autoavaliação

Representantes do Corpo Docente - Equipa Permanente



Os alunos encontram-se representados nos conselhos de delegados de turma, nos quais integram
pelo menos um docente da equipa de autoavaliação.



Pressupostos e ação

a) Grau de concretização do projeto educativo e o modo como se prepara e desenvolve a
educação, o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, tendo por base as suas características
específicas;

b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos
potenciadores das condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à
integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade dos alunos;

Para melhor compreensão da ação da Equipa de Autoavaliação destacamos alguns dos pressupostos

do seu trabalho e ação:



c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento, incluindo aqui o
funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, bem como o
funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão base da ação educativa, enquanto
projeto e plano de atuação;

d) Assegurar o sucesso educativo dos alunos, analisado a partir da capacidade de promoção da
frequência escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em
particular dos resultados identificados através do regime de avaliação das aprendizagens em vigor;

e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.

f) Promover uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade de todos os agentes
intervenientes na vida do Agrupamento;
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 Pontos fortes, de forma a permitir o seu desenvolvimento e valorização como estratégias e
instrumentos para a promoção da qualidade educativa;

 Pontos fracos, de forma a permitir a reestruturação de princípios ou modelos
organizacionais e funcionais para a promoção da qualidade educativa.

g) Contribuir para o desenvolvimento, no Agrupamento, de uma cultura permanente de
autoavaliação como estratégia de gestão eficaz dos recursos educativos e das boas práticas
organizacionais e pedagógicas, bem como do bem-estar de todos os elementos da comunidade
educativa;

h) Quanto ao funcionamento do Agrupamento, identificar:
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Para que o trabalho da equipa seja o mais abrangente, objetivo e eficaz, é indispensável e

fundamental a cooperação de toda a comunidade educativa, em participar nos diferentes

momentos de autoavaliação do Agrupamento/Escola. 

A todos interessa contribuir ativamente para a promoção da qualidade do Agrupamento, por

isso, a  colaboração com a equipa de autoavaliação reveste-se de particular importância –

através do preenchimento de inquéritos, mas também do envio de sugestões que possam

enriquecer, complementar e suportar o nosso trabalho. 

 Conclusão

TODA A COLABORAÇÃO É  BEM-VINDA!



Sugestões/Comentários

As sugestões ou comentários podem ser remetidos para:

autoavaliacao@aebuzio.pt
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