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Introdução 
 
“Autoavaliação é o processo pelo qual uma escola é capaz de olhar criticamente para si 
mesma com a finalidade de melhorar posteriormente os seus recursos e o seu desempenho”  

(ESIS, 2000) 
 

Ao longo do triénio de 2013/2014 a 2015/2016, foi preocupação do agrupamento atingir as 
metas relativas às quinze prioridades da ação educativa, constantes no Projeto Educativo.   
No âmbito da Ação de Melhoria “ Criação de Mecanismos para a avaliação de execução do 
Projeto Educativo do Agrupamento”, parte integrante do documento “Plano de Ação de 
Melhoria do Agrupamento de Escolas da Guia”, definido em fevereiro de 2013 (já 
implementada), procedeu-se à elaboração e aplicação de um questionário para a avaliação da 
execução do Projeto Educativo.  
 
 

Metodologia 
 
O modelo do questionário aplicado resultou da adaptação do questionário que foi elaborado e 
aplicado para o mesmo fim em 2013. As adaptações introduzidas pela Equipa de Autoavaliação 
deste agrupamento continuaram a incluir a opção pela quantificação dos valores atribuídos 
para cada indicador. O sistema de pontuação utilizado foi adaptado à realidade desta escola, 
bem como aos seus destinatários.  
Neste ano letivo, a Equipa de Autoavaliação alargou a aplicação do questionário ao Pessoal 
Não Docente.  
Dos 140 colaboradores do AEG (PD e PND) foram recebidas 108 respostas online ao 
questionário, o que corresponde a uma percentagem de, aproximadamente, 77% do universo 
em estudo.  
 
A escala utilizada nos questionários aplicados ao pessoal docente e não docente do 
Agrupamento é apresentada no Quadro I. 
 

Quadro I 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Muito 

Concordo 
Plenamente 

0 1 2 3 4 

No questionário, as quinze Prioridades do Projeto Educativo foram designadas por P1, P2, …, 
P15. Para cada prioridade foram elaboradas questões, designadas por indicadores, tendo por 
base os objetivos que as mesmas se propunham atingir. Os indicadores 2, 3, 4 e 5 foram 
dirigidos exclusivamente ao Pessoal Docente (Como o questionário aplicado foi o mesmo para 
o PD e PND, as respostas a estes indicadores não tinham caráter obrigatório).  

Os resultados da aplicação do inquérito apresentam-se no Quadro II. 
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A Média (escala de 0 a 100) resultou da média aritmética das respostas dadas aos indicadores 
tendo em conta o Quadro I. As respostas “Não Sei/Não Respondo” não foram incluídas na 
valoração dos indicadores.  
Para cada prioridade apresenta-se a média obtida a partir dos seus indicadores.  
 
 

Quadro II 
PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO- PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS 

INDICADORES Média 
(%) 

P1 - Continuar com as ações que promovem o reconhecimento e apropriação dos documentos 
estruturantes do Agrupamento por parte da comunidade educativa. 

66,43% 

1 O AEG promove o reforço do conhecimento e apropriação dos documentos estruturantes 
(PE, PDCA, PAAA e RI). 66,84% 

2 As estruturas pedagógicas promoveram a articulação sistemática entre os documentos 
estruturantes de forma a poderem sustentar toda a ação educativa. 

65,91% 

P2 - Articulação e organização curricular. 59,25% 

3 
No AEG existem práticas regulares de articulação curricular entre os diferentes 
departamentos curriculares. 

57,67% 

4 No AEG existem práticas regulares de articulação curricular vertical. 56,69% 

5 No AEG existem práticas regulares de articulação curricular horizontal. 63,36% 

P3 - Comunicação no Agrupamento 66,84% 

6 O Agrupamento tem implementado meios de comunicação eficazes. 67,40% 

7 
A comunicação é feita de forma sistematizada entre os estabelecimentos de ensino do 
AEG. 66,18% 

P4 - Abandono Escolar 
 (avaliação feita a partir dos dados estatísticos disponíveis) 

P5 - Sucesso/ Insucesso Educativo 65,91% 

8 
As estruturas pedagógicas implementam a prática de reflexão sobre o trabalho 
desenvolvido e a sua avaliação. 

65,91% 

P6 - Realização do Ensino e das Aprendizagens 62,53% 
9 A gestão do currículo tem contribuído para uma melhoria da aprendizagem dos alunos. 61,73% 

10 A utilização de metodologias motivadoras e diversificadas tem contribuído para a melhoria 
da aprendizagem dos alunos. 

66,75% 

11 Os pais/EE colaboram na promoção de atitudes e de valores indispensáveis à 
aprendizagem/sucesso dos seus educandos. 

53,93% 

12 Os desempenhos dos agentes educativos têm por base uma cultura de exigência e de 
rigor. 66,92% 

P7 - Educação Especial 66,83% 

13 
No âmbito da Educação Especial são promovidas atitudes inclusivas desenvolvendo um 
espírito de respeito pela diferença. 

68,63% 

14 
O AEG proporciona aos alunos NEEP o apoio adequado à sua integração na comunidade 
escolar. 65,05% 

P8 - Ambientes de Trabalho na Comunidade Educativa 66,48% 

15 No AEG têm sido promovidos ambientes educativos favoráveis ao ensino e aprendizagem. 65,24% 

16 O AEG fomenta uma cultura de respeito pelas pessoas e pelos espaços. 68,16% 
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17 São aplicadas normas/regras que previnem e/ou reduzem situações de indisciplina na sala 
de aula e nos outros espaços escolares. 

66,00% 

P9- Educação para a Cidadania/Promoção de Valores 67,19% 

18 
O AEG promove competências no âmbito de uma cidadania global, desde o pré-escolar ao 
ensino secundário. 

67,19% 

P 10 - Melhoria dos espaços e equipamentos/Recursos Físicos. 50,41% 

19 Nas salas de aula existem recursos didáticos atualizados. 46,13% 

20 As condições físicas dos espaços escolares interiores e exteriores são adequadas. 46,88% 

21 As condições de trabalho para os docentes, alunos e outros agentes educativos têm sido 
mantidas adequadas em função dos recursos disponíveis. 

58,01% 

P11 - Oferta escolar/Inserção na vida ativa 54,43% 

22 O AEG tem uma oferta educativa que responde aos interesses dos alunos. 54,43% 

P12 - Formação contínua dos agentes educativos. 59,13% 

23 
O AEG tem promovido o desenvolvimento profissional dos agentes educativos de modo a 
permitir desempenhos de funções mais amplas. 

60,48% 

24 O AEG tem promovido a formação dos seus agentes educativos. 60,29% 

25 
O AEG tem promovido a autoformação em grupo, no sentido de optar por modalidades 
formativas (círculos de estudo, oficinas e projetos). 

56,63% 

P13 - Participação da comunidade na vida do Agrupamento. 66,19% 

26 O AEG incentiva a participação dos pais/EE no processo educativo dos seus educandos. 65,40% 

27 O AEG incentiva a participação dos pais/EE nos órgãos do Agrupamento. 60,47% 

28 O AEG incentiva a participação dos alunos na vida escolar. 67,92% 

29 O AEG tem mantido relações de proximidade com as instituições da comunidade local. 73,99% 

30 O AEG tem conseguido projetar a ação educativa na comunidade educativa em geral. 62,38% 

P14 - Valorização do mérito.  
(Quadro de mérito e de louvor+ "Aluno atitude +") 

P15 - Avaliação 68,25% 

31 O AEG tem implementado práticas regulares de autoavaliação (resultados, processo de 
ensino e aprendizagem, fatores contextuais …). 

68,25% 

MÉDIA TOTAL 62,72% 
 
 

Resultados 

Tendo em conta a amostra considerada, a média total obtida em relação à execução das metas 

do Projeto Educativo foi de 62,72%, a qual deverá ser tida em atenção nos próximos processos 

de avaliação/diagnóstico, sempre numa perspetiva de melhoria contínua. No cálculo deste 

valor (média total) não foram tidas em conta as Prioridades P4 – Abandono Escola e P14 - 

Valorização do mérito. Relativamente à P4, no decorrer do triénio, a taxa de abandono escolar 

no Agrupamento foi, tendencialmente, próxima de zero. No que diz respeito à P14, já estão 

implementados mecanismos que permitem concretizar os objetivos pretendidos. Estas 

Prioridades são, pois, pontos fortes a destacar.  
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Os resultados do questionário aplicado encontram-se resumidos no gráfico apresentado a 

seguir (Fig. 1). 
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Fig. 1- Resultados por Prioridade. 

 

Da análise dos resultados, salientam-se os seguintes aspetos: 

● com pontuação mais elevada, pontuação igual ou superior 66%, identificam-se as 

Prioridades P1- Continuar com as ações que promovem o reconhecimento e apropriação 

dos documentos estruturantes do Agrupamento por parte da comunidade educativa; P3 - 

Comunicação no Agrupamento; P7 - Educação Especial; P8 - Ambientes de Trabalho na 

Comunidade Educativa; P9 - Educação para a Cidadania/Promoção de Valores; P13 – 

Participação da Comunidade na vida do Agrupamento e P15 - Avaliação do Agrupamento. 

● com pontuação mais baixa, pontuação inferior a 60%, identificam-se as Prioridades P2-

Articulação e organização curricular; P10 - Melhoria dos espaços e equipamentos/Recursos 

Físicos; P11- Oferta escolar/Inserção na vida ativa e P12- Formação contínua dos agentes 

educativos.  

● Em particular, destacam-se com pontuação inferior a 58%, os indicadores 3- No AEG existem 

práticas regulares de articulação curricular entre os diferentes departamentos curriculares; 4- 

No AEG existem práticas regulares de articulação curricular vertical; 11 - Os pais/EE 

colaboram na promoção de atitudes e de valores indispensáveis à aprendizagem/sucesso dos 

seus educandos; 19 - Nas salas de aula existem recursos didáticos atualizados; 20 - As 

condições físicas dos espaços escolares interiores e exteriores são adequadas; 22 - O AEG tem 

uma oferta educativa que responde aos interesses dos alunos; 25 - O AEG tem promovido a 
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autoformação em grupo, no sentido de optar por modalidades formativas (círculos de estudo, 

oficinas e projetos).  

 

Após análise dos resultados obtidos a partir da aplicação do questionário e de modo a 

evidenciar pontos fortes e aspetos a melhorar, é apresentado um gráfico (Fig. 2) (ver página 6) 

que agrupa, para cada indicador, como “Área de Melhoria”, as respostas “Discordo 

Totalmente” e “Discordo” e como “Ponto Forte” as respostas “Concordo Muito” e “Concordo 

Totalmente”.  

Observando o gráfico da figura 2, salienta-se que, dos 31 indicadores, 4 obtiveram a 

percentagem relativa ao “Ponto Forte” superior a 50% e que são os seguintes: 

x Indicador 13 – No âmbito da Educação Especial são promovidas atitudes inclusivas 

desenvolvendo um espírito de respeito pela diferença. 

x .Indicador 16 – O AEG fomenta uma cultura de respeito pelas pessoas e pelos espaços. 

x Indicador 28 – O AEG incentiva a participação dos alunos na vida escolar. 

x Indicador 29 – O AEG tem mantido relações de proximidade com as instituições da 

comunidade local. 

Relativamente à “Área de Melhoria”, 7 indicadores registaram percentagem superior a 10% o 

que poderá evidenciar aspetos alvo de ações de melhoria a ter em conta na redefinição de 

novas metas. Nomeadamente,  

x Indicador 3 – No AEG existem práticas regulares de articulação curricular entre os 

diferentes departamentos curriculares. 

x Indicador 4 – No AEG existem práticas regulares de articulação curricular vertical 

x Indicador 11 – Os pais/EE colaboram na promoção de atitudes e de valores 

indispensáveis à aprendizagem/sucesso dos seus educandos. 

x Indicador 19 –  Nas salas de aula existem recursos didáticos atualizados. 

x Indicador 20 – As condições físicas dos espaços escolares interiores e exteriores são 

adequadas. 

x Indicador 22 - O AEG tem uma oferta educativa que responde aos interesses dos 

alunos. 
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Fig. 2- Resultados por Indicador. 


