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 Constituição da EAA: 

 Coordenadora Ana Maria Pinto (Secundário) 

Representante da Direção Dina Ferreira (Diretora) 

Representantes do Pessoal 
Docente (PD) 

José Cruz (Curso Noturno) 
Leonor Baião (3º Ciclo) 
José Morgado (2º Ciclo) 
Maria da Luz Costa (1º Ciclo) 
Susana Filipe (Educação Pré - Escolar) 

Representantes do Pessoal Não 
Docente (PND)  

Bárbara Torres (Assistente Técnica) 
Natália Silva (Assistente Operacional) 

Representante dos Alunos Inês Simões 

Representante dos Pais/ 
Encarregados de Educação 

Pedro Bizarro 





 O AESJT realiza um ciclo de autoavaliação com base 
no modelo CAF (Common Assessment Framework) 









Foram elaborados vários tipos de questionários de 
acordo com o público-alvo e o nível de ensino:  

 

 PD (Educação Pré-escolar, 1º CEB, 2º e 3º CEB e Ensino 
Secundário); 

 PND (Educação Pré-escolar, 1º CEB, 2º e 3º CEB e Ensino 
Secundário); 

 Alunos (Educação pré-escolar, 1º CEB, 2º e 3º CEB e Ensino 
Secundário); 

 Pais/Encarregados de educação (Educação Pré-escolar, 1º 
CEB, 2º e 3º CEB e Ensino Secundário). 

 



 As GAA foram elaboradas com base nos 
indicadores de autoavaliação definidos pela EAA 
por nível de ensino (Educação Pré-escolar, 1º CEB, 
2º e 3º CEB e Ensino Secundário); 

 

 Para o preenchimento das GAA, a EAA teve de 
refletir sobre aquilo que existia na organização 
escolar em termos de meios e resultados, o que 
implicou uma visão muito concreta e precisa do 
modo de funcionamento da organização escolar e 
dos seus resultados. 



 

 Os resultados de autoavaliação derivam da análise 
dos questionários aplicados à comunidade escolar 
e das grelhas de autoavaliação (GAA) preenchidas 
pela EAA, ambas por nível de ensino. 

 



Gráfico 1 – Resultados das GAA do agrupamento 



Gráfico 2 – Taxa de adesão aos questionários por público-alvo e nível de ensino 



Gráfico 3 – Médias das classificações atribuídas pelo PD por critério e nível de ensino 



Gráfico 4 – Comparação dos pontos fortes e oportunidades de melhoria do PD 



Gráfico 5– Médias das classificações atribuídas pelo PND por critério e nível de ensino 



Gráfico 6 – Comparação dos pontos fortes e oportunidades de melhoria do PND  



Gráfico 7 – Médias das classificações globais atribuídas pelos alunos por nível de ensino 



Gráfico 8 – Comparação dos pontos fortes e oportunidades de melhoria dos alunos 



Gráfico 9 – Médias das classificações globais atribuídas pelos pais/encarregados  
de educação por nível de ensino 



Gráfico 10 – Comparação dos pontos fortes e oportunidades de melhoria dos  
Pais/Encarregados de Educação 



Realizou-se uma análise sumária dos pontos fortes e das 
oportunidades de melhoria, no âmbito dos critérios e subcritérios 
do Modelo da CAF. 
 
Neste âmbito, entende-se por: 
 
 Pontes fortes: aspetos que a organização escolar já desempenha 

com qualidade, ou seja, as áreas, atividades ou processos que 
constituem uma mais-valia para organização escolar, 
funcionando como fatores essenciais para a melhoria contínua; 
 

 Oportunidades de melhoria: as áreas, atividades ou processos 
que não existem na organização escolar mas deveriam existir 
para um bom desempenho da mesma e/ou ações que existem 
mas que necessitam de ser melhoradas para um desempenho 
excelente e/ou ações para garantir a sustentabilidade de uma 
área de excelência. 
 



 a) Melhorar a comunicação interna   
  

 b) Melhorar a comunicação externa   
   

 c) Melhorar os resultados escolares  
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