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AUTOAVALIAÇÃO 2016 / 2017

Teve início no passado mês de janeiro o processo de autoavaliação do nosso agrupamento, que
vai seguir o modelo CAF (Common Assessment Framework). Dá-se assim cumprimento ao
estipulado na Lei 31/2002, de 20 de Dezembro, prevendo-se o término da fase de diagnóstico
para o mês de novembro do presente ano.
Este processo, que se pretende colaborativo, incluirá a auscultação de opiniões dos vários
membros da comunidade educativa, tendo em vista a deteção de pontos fortes e fracos do
serviço prestado pelo agrupamento, como ponto de partida para a formulação e ulterior
aplicação de ações de melhoria.
Entre o final do mês de maio e o início do mês de junho serão apresentados à comunidade
escolar os questionários de satisfação para diagnóstico, sendo a sua apresentação precedida de
uma sensibilização para o seu preenchimento no qual serão chamados a participar a totalidade
dos professores e funcionários, adotando-se relativamente aos encarregados de educação e
alunos, uma metodologia de recolha de opiniões por amostragem, dado o seu número.
Como em processos anteriores, é assegurado o rigoroso anonimato de todas as opiniões
expressas no âmbito desta consulta. Pretende-se que a mesma constitua um importante
momento de participação de todos os membros da comunidade educativa, do qual não
deixarão de emergir conclusões e propostas de melhoria.
A título de exemplo, será pertinente lembrar que das conclusões extraídas da autoavaliação
ocorrida em 2013/2014 resultou o “Projeto de Ações de Melhoria 2013 /2016”, com ações
visando a promoção do sucesso educativo quer através da reflexão/ação sobre os processos,
como da promoção da disciplina/competências cívicas dos alunos, na qual se integraram o
“Projeto inDisciplina” e as “Horas Certas”.
Ao longo de todo o processo autoavaliativo, o portal do agrupamento disponibilizará
informação atualizada sobre as tarefas em curso. Já se encontra disponível para consulta o
documento "Planeamento Estratégico" no qual constam, entre outros, o âmbito, as finalidades
e um cronograma do processo de autoavaliação. Atualmente a equipa de autoavaliação
encontra-se a trabalhar na elaboração dos indicadores a serem aplicados nos questionários.
A equipa de autoavaliação agradece antecipadamente a já habitual disponibilidade com que
todos os membros da comunidade educativa se dispõem a colaborar com esta iniciativa.
6 de fevereiro de 2017
A Coordenadora da Equipa de Autoavaliação
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