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1. Enquadramento estratégico da autoavaliação 

1.1. Introdução 

Considerando o enquadramento legal e os resultados da 1ª fase do processo de 

autoavaliação, com base no modelo CAF (Common Assessment Framework1) dá-se 

continuidade a esse processo com a implementação do Plano de Ações de Melhoria, que será 

acompanhado por um novo projeto de Observatório de Ensino e Aprendizagem. 

1.2. Âmbito e finalidades 

 

Missão 

Implementar as ações de melhoria resultantes do processo de autoavaliação, de forma a 

garantir a concretização da missão do Projeto Educativo: 

““Formar cidadãos com uma sólida formação pessoal, social e científica, que 

desenvolvam as competências necessárias para um bom desempenho profissional e 

pessoal, com autonomia e espírito crítico, visando a sua integração numa sociedade 

em constante mudança.” 

Âmbito 

Elaboração de Plano de ações de melhoria e sua implementação, bem como do Observatório 

de Ensino e Aprendizagem. 

Responsáveis 
- Direção 

- Equipa de Autoavaliação 

- Equipas Operacionais 

Garantias 
- Confidencialidade da informação prestada por cada um; 

- Tratamento agregado de dados; 

- Formação creditada para alguns membros da Equipa de autoavaliação e das equipas 

operacionais; 

- Divulgação dos resultados à comunidade educativa. 

Duração 

De janeiro a dezembro de 2014. 

                                                           
1
 A Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework - CAF) é um modelo de auto-

avaliação do desempenho organizacional, especificamente desenvolvido para ajudar as organizações 
do sector público dos países europeus a aplicar as técnicas da Gestão da Qualidade Total, melhorando 
o seu nível de desempenho e de prestação de serviços. 
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2. Constituição da Equipa de Autoavaliação 

[Descrever sumariamente o processo de constituição da equipa de autoavaliação] 

2.1. Equipa de Autoavaliação   

2.1.1. Identificação do Coordenador de Projeto 

Nome do Coordenador José Cruz 

E-mail do Coordenador jcruz@aesjt.pt 

 

2.1.2. Reuniões da Equipa de Autoavaliação  

[Indicar o dia da semana em que se realizam as reuniões da equipa. Caso não exista um dia 

definido para a realização das reuniões, deixar a tabela em branco] 

Dia da Semana 3ª feira 

Horas da reunião (início 
e final) Das 17h às 18h30 

 

2.1.3. Identificação da Equipa de Autoavaliação 

N.º Nome 
 

Email 
Setor da 

comunidade 
educativa2 

1 Dina Ferreira dferreira@aesjt.pt Direção 

2 José Cruz jcruz@aesjt.pt Prof. (Ens.Sec.) 

3 José Morgado jmorgado@aesjt.pt Prof. (2ºciclo) 

4 M.ª da Luz Costa mfcosta@aesjt.pt Prof. (1º Ciclo) 

5 M.ª Leonor Baião mlbaiao@aesjt.pt Prof (3ºC e Sec.) 

6 Susana Filipe sfilipe@aesjt.pt Educadora (Pré-esc.) 

7 Bárbara Torres torres.barbara@hotmail.com Assistente Técnica 

8 Natália Silva m_nataliasilva@hotmail.com Assistente Operacional 

9 Pedro Bizarro pbizarro@aesjt.pt Pais/EE 

10 Tomás Ribeiro  Alunos 

11    

12    

                                                           
2
 Professor (indicando o ciclo), Funcionário, Aluno, Pais/EE, Autarquia, entre outros 

mailto:dferreira@aesjt.pt
mailto:jcruz@aesjt.pt
mailto:jmorgado@aesjt.pt
mailto:mfcosta@aesjt.pt
mailto:mlbaiao@aesjt.pt
mailto:sfilipe@aesjt.pt
mailto:torres.barbara@hotmail.com
mailto:m_nataliasilva@hotmail.com
mailto:pbizarro@aesjt.pt


5 
 

3. Cronograma do projeto 

A equipa de autoavaliação estabeleceu uma calendarização do projeto de autoavaliação, 

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

Foi tida em conta a calendarização das outras atividades da escola a fim de minimizar as 

interferências daquela no dia a dia da escola e a inclusão das atividades de autoavaliação nos 

documentos estratégicos da organização escolar. 

3.1. Cronograma geral 

 

 

3.2. Fases/Responsáveis/Datas 

Fases Responsáveis Meses 

Observatório de Ensino e Aprendizagem 

1. Formação do Observatório Consultor externo Fevereiro 

2. Elaboração dos indicadores do Observatório Equipa Fevereiro a março 

3. Construção questionários Consultor externo Abril 

4. Aplicação dos questionários Equipa Maio 

5. Elaboração do Relatório estatístico Consultor externo Julho e agosto 

6. Entrega do relatório estatístico  Consultor externo Setembro 

Projeto de Ações de Melhoria  

1. Formação e planeamento do PAM  Consultor externo Janeiro a fevereiro 

2. Implementação do PAM  Equipa Março a dezembro 

3. PAM intermédio e final Equipa Junho/dezembro 
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4. Plano de Comunicação 

Depois de definidas as linhas gerais do projeto 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 pretende 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 autoavaliação. 

Desta forma, e atendendo ao âmbito alargado e prazos limitados inerentes ao projeto de autoavaliação, 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 

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

adesão geral junto dos atores educativos.   

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

das ações subsequentes. 

Assim, são objetivos do presente Plano de Comunicação: 

• Informar de forma eficiente sobre o projeto de autoavaliação (porque razão foi considerado uma das prioridades da escola);  

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

a diferença);  

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

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

• Assegurar a comunicação eficiente nos dois sentidos: top-down e bottom-up. 
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4.1. Plano de Comunicação da escola 

Fases Descrição / Objetivos Responsáveis Destinatários Canais / Meios Meses 
Resultados 
esperados 

Início de projeto 

• Comunicar institucionalmente o 
projeto de autoavaliação para 
formalizar o seu início 

• Dar a conhecer o projeto de 
autoavaliação 

• Explicar a forma de implementação 
da autoavaliação 

o Objetivos a alcançar 
o Metodologia a seguir 
o Entre outros 

Direção 
EAA 

Comunidade 

Educativa 

Página Web 

Correio eletrónico 

do agrupamento 

Circular Interna 

Fevereiro 

Informar e 

sensibilizar a 

comunidade 

educativa 

Observatório de 
Ensino e 

Aprendizagem 

• Sensibilizar os diferentes elementos 
da comunidade educativa para a 
importância do preenchimento dos 
questionários despertando a 
curiosidade e transmitindo com 
clareza a importância do estudo 

• Explicar o preenchimento dos 
questionários de forma clara 
disponibilizando acompanhamento 
personalizado 

• Explicar a importância da 
participação responsável de todos os 
intervenientes 

Direção 
EAA 

Equipa Operacional 
Coord. Departamento 

Diretores de Turma 

Docentes 

e 

Alunos 

Reuniões 

Plataforma moodle 
Abril a junho 

Taxa de resposta 

elevada 

Implementação das 
Ações de Melhoria  

• Disponibilizar periodicamente 
informação sobre o processo de 
implementação das ações de 
melhoria 

Coordenadores das 
Equipas Operacionais 

Comunidade 
Educativa 

Página Web 

Correio eletrónico 
do agrupamento 

 
Plataforma moodle 

Ao longo do 
ano 

Envolver a 
comunidade 

educativa nas ações 
de melhoria 
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