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Introdução
Autoavaliação
Caráter obrigatório definido na Lei nº 31/2002 de Dezembro – Lei do Sistema de Avaliação da
Educação e do Ensino Superior

AEMN
Para dar resposta às novas exigências que se apresentam aos Agrupamentos

Iniciou um processo de autoavaliação

Modelo CAF (Common Assessment Framework) Educação

O Modelo CAF
CAF 2000

CAF 2002

CAF 2006

CAF 2013
CAF Educação

Destinatários
 Todos os setores da Administração Pública;
 Pode ainda ser aplicada em organizações públicas da administração central, regional e local.

Âmbito de Aplicação
A autoavaliação pode ser realizada numa parte da organização, nomeadamente ao nível de
uma única divisão ou departamento selecionado para o efeito;
A autoavaliação pode ser realizada na globalidade da organização.

Os Critérios do Modelo CAF

MEIOS

RESULTADOS

3. Pessoas

1. Liderança

2. Planeamento e
estratégia

7. Resultados relativos
às pessoas

5. Processos

4. Parcerias e Recursos

6. Resultados
Orientados para os
Cidadãos/Clientes

8. Resultados da
responsabilidade social

APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO

9. Resultados do
desempenhochave

Características do Modelo CAF
• Adapta-se à realidade da organização;
• Permite a obtenção de um diagnóstico da organização;
• Permite conhecer o nível de satisfação dos colaboradores em relação à sua
própria organização;
• Permite conhecer o nível de satisfação dos diferentes públicos que se
relacionam com a organização;

• Permite a identificação de pontos fortes e de ações de melhoria;
• Permite a contrução de projetos de mudança sustentados, com base no
conhecimento do estado de saúde da organização;
• Permite a melhoria contínua da organização.

A Autoavaliação no Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo
Equipa Interna de Autoavaliação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fases do Projeto de Autoavaliação

1.

2.

3.

4.

5.

• Ação de sensibilização/formação sobre o Modelo CAF para a Equipa de Autoavaliação;

• Planeamento da autoavaliação;

• Criação dos indicadores para a autoavaliação (que constaram dos questionários que foram
aplicados ao PD, PND, Alunos, Encarregados de Educação e da Grelha de Autoavaliação);

• Elaboração dos questionários;

• Aplicação dos questionários de satisfação ao PD, PND, Alunos e Encarregados de Educação;

Fases do Projeto de Autoavaliação
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

• Tratamento e análise dos questionários;
• Preenchimento da grelha de autoavaliação (recolha de evidências) por parte da Equipa
de Autoavaliação;
• Análise e discussão dos resultados;

• Identificação e priorização das ações de melhoria;

• Elaboração do Relatório de Diagnóstico Organizacional (Relatório de Autoavaliação);

• Elaboração do Plano de Ações de Melhoria;

• Apresentação dos Resultados.

Instrumentos de Autoavaliação
1. Questionários de Avaliação da Satisfação aplicados a:
 Pessoal Docente;
 Pessoal Não Docente;


Alunos;



Encarregados de Educação.

2. Grelha de Autoavaliação – preenchida pela equipa interna de autoavaliação

Escala de Avaliação utilizada nos questionários e na grelha de autoavaliação
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Muito

Plenamente

4

5

Não

Sei/Não
Respondo
N

Envolvimento Total
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PD E PND

ENC.
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CIDADÃOS/CLIENTES

Resultados dos Questionários
Níveis de Participação
Globalmente, ao nível da participação dos atores educativos, os dados
obtidos foram os seguintes:
• Dos 255 colaboradores do Agrupamento (191 – Pessoal Docente e 64 –
Pessoal Não Docente), participaram 176, a que corresponde uma
percentagem de adesão de 69,02% (73,30% - Pessoal Docente e 56,25% Pessoal Não Docente).
• Do conjunto dos 1623 alunos do Agrupamento, obteve-se a participação
de 1150, a que corresponde 70,86% de adesão.
• Do conjunto dos 1623 Encarregados de Educação do Agrupamento,
obteve-se a participação de 1319, a que corresponde 81,27% de adesão.

Resultados dos Questionários |Alunos
PARTICIPAÇÃO DOS
ALUNOS

70,86%

Médias:

MÉDIA CAF (0 a 5)

Alunos (1º Ciclo do Ensino Básico)

4,10

Alunos (2º Ciclo do Ensino Básico)

3,48

Alunos (3º Ciclo do Ensino Básico)

3,06

Alunos (Ensino Secundário)

3,44

Alunos (Curso Profissional e Vocacional)

3,09

Alunos (Sem Identificação do Ano)

3,01

Resultados dos Questionários |EE
PARTICIPAÇÃO DOS
ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO
81,27%

Médias:

MÉDIA CAF (0 a 5)

Encarregados de Educação (1º Ciclo do Ensino
Básico)

3,68

Encarregados de Educação (2º Ciclo do Ensino
Básico)

3,41

Encarregados de Educação
Básico)

3,34

(3º Ciclo do Ensino

Encarregados de Educação (Ensino Secundário)

3,49

Encarregados de Educação (Curso Profissional e
Vocacional)

3,26

Encarregados de Educação (Com mais do que um
educando a frequentar o agrupamento)

3,28

Encarregados de Educação (Sem Identificação do
Ano)

3,78

Resultados dos Questionários |Pessoal Docente, Pessoal Não Docente
e Equipa de Autoavaliação

Pessoal
Docente

Pessoal Não
Docente

Equipa de
Autoavaliação

1. Liderança

3,58

3,12

3,30

2. Planeamento e Estratégia

3,47

3,13

3,20

3. Pessoas

3,79

3,04

3,50

4. Parcerias e Recursos

3,78

3,06

3,58

5. Processos

3,74

3,19

3,57

6. Resultados orientados para o Aluno e outras partes interessadas-chave

3,93

2,90

3,60

7. Resultados das Pessoas

3,89

3,13

3,60

8. Resultados da Responsabilidade Social

3,75

3,16

3,25

9. Resultados do Desempenho-Chave

3,92

3,23

3,50

3,76

3,11

3,46

CRITÉRIOS

Média Total

Resultados dos Questionários |Autoavaliação

Média

Média
CAF 2006

CRITÉRIOS

CAF (0 a 5)

(0 a 100)

1. Liderança

3,33

66,69

2. Planeamento e Estratégia

3,26

65,29

3. Pessoas

3,44

68,88

4. Parcerias e Recursos

3,47

69,50

5. Processos

3,50

69,95

3,43

68,56

7. Resultados das Pessoas

3,54

70,84

8. Resultados da Responsabilidade Social

3,39

67,77

9. Resultados do Desempenho-Chave

3,55

70,98

3,44

68,85

6. Resultados orientados para o aluno e outras
partes interessadas-chave*

Média Total

*Este critério tem por base os resultados dos questionários aplicados ao Pessoal Docente, ao
Pessoal Não Docente, aos Alunos e aos Encarregados de Educação, ou seja, a média deste critério
foi obtida através do cálculo da média destes resultados.

Pontos Fortes
C1 | Liderança
•A direção mostra-se disponível para a resolução dos problemas do pessoal não docente;
•A direção implementa medidas atendendo às opiniões/deliberações dos docentes;
•O conselho pedagógico mobiliza as estruturas de orientação educativa dinamizando uma informação permanente
ao corpo docente;
•A direção estabelece protocolos com instituições, com a autarquia e outras entidades, no sentido de promover a
saúde, a segurança e preservação do meio ambiente.

C2 | Planeamento e Estratégia
•O projeto educativo de agrupamento foi elaborado com base num diagnóstico da escola, que
contempla os diferentes aspetos da vida escolar e do seu desempenho;
•O pessoal não docente apresenta propostas de melhorias a introduzir nas áreas da sua
responsabilidade.
C3 | Pessoas
•A direção, em articulação com o conselho pedagógico, apoia e incentiva os professores a dinamizarem
atividades de formação dentro da própria escola;
•A direção promove uma cultura de abertura, incentivando e motivando o pessoal não docente a
empenhar-se na melhoria contínua do agrupamento;
•A direção valoriza e divulga o esforço e o sucesso profissional dos professores e o seu contributo para a
melhoria contínua, como forma de incentivar e manter o seu desenvolvimento e responsabilidade
(empowerment).
C4 | Parcerias e Recursos
•O agrupamento estabelece parcerias com a comunidade escolar e com outras instituições;
•O agrupamento, através dos seus órgãos competentes, gere adequadamente e de uma forma
equilibrada os recursos financeiros disponíveis, de acordo com critérios claros e objetivos de aplicação
da despesa.

Pontos Fortes

C5 | Processos
•O diretor de turma/professor titular, promove o acompanhamento dos pais/encarregados de educação, no
processo de ensino/aprendizagem;
•A direção estabelece com o pessoal não docente formas flexíveis e reajustáveis de organização de trabalho a
realizar, necessárias para a criação de um bom ambiente entre todos.

C6 | Resultados orientados para o aluno e outras partes interessadas-chave
•Os professores preocupam-se em fornecer indicações precisas relativas ao desempenho de cada aluno,
de modo a que este compreenda os seus pontos fortes e fracos;
•Há uma boa relação entre o pessoal não docente e o pessoal docente;
•Durante as aulas utilizo: O manual de língua portuguesa;
•Durante as aulas utilizo: O manual de matemática;
•Para avaliar as minhas aprendizagens, os Professores utilizam: Testes e fichas;
•Durante as aulas utilizo: Manual adotado em cada disciplina;
•O bar/bufete: Existe qualidade nos produtos alimentares;
•O atendimento feito pelo professor/diretor de turma é de qualidade;
•Há uma boa relação entre os alunos e os professores;
•Existe privacidade durante o atendimento feito pelo professor/diretor de turma;
•A papelaria: Existe qualidade de atendimento;
•A reprografia: Existe qualidade de atendimento.

Pontos Fortes
C7 | Resultados das Pessoas

• As informações e decisões fundamentais do ministério de educação são divulgadas a todos os
professores do agrupamento;
• Neste agrupamento o pessoal não docente sente-se apoiado e respeitado;
• A direção apoia, reconhece e valoriza os professores que propõem e dinamizam atividades de
inovação e de melhoria.

C8 | Resultados da Responsabilidade Social

• A página do agrupamento divulga as atividades e outras informações de interesse geral;
• O agrupamento disponibiliza informação relevante à comunidade educativa, nomeadamente
através de uma página na Internet;
• A comunidade é incentivada a colaborar nas atividades realizadas no agrupamento.

C9 | Resultados do Desempenho-Chave

• O agrupamento analisa os resultados obtidos pelos alunos, ao nível dos conselhos de turma,
dos departamentos curriculares e do conselho pedagógico;
• O desempenho das atividades do pessoal não docente é do agrado da comunidade educativa.

Priorização das Ações de Melhoria a
implementar| Critérios de Priorização
QUANTO AO IMPACTO

Quanto ao Impacto
QUANTO À
SATISFAÇÃO

Quanto à Satisfação
QUANTO À
CAPACIDADE

Quanto à Capacidade

Priorização das Ações de Melhoria a Implementar|
Ranking das Ações de Melhoria
A

B

C

D

Ação de Melhoria

Impacto

Satisfação

Capacidade

Criar livros e/ou caixa de correio eletrónico
dedicados a registar sugestões relativas aos
diversos serviços do agrupamento e monitorizar
níveis de satisfação/correção de objetivos
(questionários simples, p.e.)

5

5

5

125

1º

5

5

5

125

2º

Elaborar um plano de comunicação

5

5

5

125

3º

Envolver a comunidade educativa

5

5

5

125

4º

5

5

3

75

5º

5

3

5

75

6º

Divulgar o sítio onde se encontra o RI, no inicío
do ano letivo

Envolver mais o PND na definição de estratégias
do Agrupamento

E
Pontuação
(B x C x D)

F

Ranking

Estabelecer momentos de reflexão frequentes
sobre os resultados pretendidos e alcançados
pelos

assistentes

operacionais,

redefinindo

atividades e responsabilidades, e registando-as
em documento próprio

Priorização das Ações de Melhoria a Implementar|
Ranking das Ações de Melhoria
A

B

C

D

E

Ação de Melhoria

Impacto

Satisfação

Capacidade

Valorizar e responsabilizar os assistentes
operacionais no que respeita à sua já
participação na Equipa de Avaliação Interna
reforçando a importância dessa participação

5

3

5

75

7ª

3

5

5

75

8ª

3

5

5

75

9ª

3

5

5

75

10ª

5

3

5

5

11ª

Pontuação
(B x C x D)

F

Ranking

Continuar a insistir com a "Parque Escolar" para a

necessidade

de

reparações

de

material

inutilizado e das próprias instalações
Criar documento que estabeleça a "Política de
gestão dos meios tecnológicos"
Maior envolvimento dos pais e encarregados de
educação

nos

serviços

do

agrupamento,

nomeadamente na utilização periódica dos
refeitórios
Promover uma maior participação dos EE na vida
escolar, por parte da Associação de Pais

FICHA DA AÇÃO DE MELHORIA (1)

FICHA DA AÇÃO DE MELHORIA (1)

FICHA DA AÇÃO DE MELHORIA (2)

FICHA DA AÇÃO DE MELHORIA (3)

FICHA DA AÇÃO DE MELHORIA (4)

FICHA DA AÇÃO DE MELHORIA (5)

FICHA DA AÇÃO DE MELHORIA (6)

Cronograma | Implementação das Ações de Melhoria

Vermelho = Ação de Melhoria não implementada
Amarelo = Ação de Melhoria por iniciar
Laranja = Ação de Melhoria em desenvolvimento
Verde = Ação de Melhoria concluída

Próximos Passos

1. Implementar as ações de melhoria

2. Monitorizar as ações de melhoria

3. Avaliar as ações de melhoria

Muito Obrigada!
Ana Filipa Santos e Sílvia Vicente
afsantos@iscsp.ulisboa.pt
silviavicente@iscsp.ulisboa.pt

