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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este relatório pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido no âmbito da 

autoavaliação (AA) do agrupamento, no ano letivo 2015-2016, no sentido de proporcionar 

uma reflexão sobre os processos do Agrupamento de Escolas do Fundão como instituição 

educativa e sobre a melhoria da qualidade e do sucesso escolar. Pretende ainda aumentar 

a confiança no trabalho que se desenvolve no Agrupamento e obter o reconhecimento de 

que a autoavaliação constitui um contributo maior na construção do projeto educativo, no 

planeamento das aprendizagens, na rapidez e fundamentação da decisão, na cooperação, 

na eficácia das práticas pedagógicas, ou seja, na melhoria da formação ao nível da 

cidadania plena. 
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2. ENQUADRAMENTO 

O Agrupamento de Escolas do Fundão concretiza a autoavaliação utilizando 

o modelo CAF (Common Assessment Framework, em português, Estrutura Comum 

de Avaliação). 

A Estrutura Comum de Avaliação (CAF) é um modelo de Gestão da 

Qualidade Total desenvolvido pelo setor público e para o setor público, inspirada 

no Modelo de Excelência da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade 

(EFQM®). Baseia-se na premissa de que os resultados de excelência no 

desempenho organizacional, cidadãos/clientes, pessoas e sociedade são atingidos 

através da liderança que conduz a estratégia e o planeamento, as pessoas, as 

parcerias, os recursos e os processos. 

Depois de um ciclo avaliativo completo, PDCA “Planear - Executar – Rever – 

Ajustar, iniciou-se a planificação de uma nova autoavaliação, com a redefinição de 

indicadores, exemplos de iniciativas e modo de operacionalizar; construção de 

instrumentos de recolha de evidências; recolha de evidências e tratamento das 

evidências recolhidas. 
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3. PREPARAÇÃO E CONDUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO (AA) 

 

3.1. Constituição da equipa 

 

A equipa da autoavaliação do Agrupamento é constituída por Ana Raposo (330) – 

membro da direção, Ana Pina (510) – coordenadora da equipa, Alberto Nogueira (230), 

José Pina (510), José Proença (910), José Rafael (110), Luís Baptista (representante dos 

pais e encarregados de educação), Margarida Ferreira (210), Maria João Batista (520), 

Mariana Azevedo (600), Orquíde Creado/José Paixão (AO), Paula Pires (100), Regina Costa 

(300), Regina Gaspar (AT) e Zita Duarte (220). Conta-se, ainda, com o apoio da Professora 

Eugénia Ferrão (UBI), que tem o papel de amiga crítica. Manteve-se, essencialmente, a 

equipa do ano anterior já que todos manifestaram disponibilidade para isso com a 

inclusão de um representante da educação especial. É uma equipa representativa de 

todos os setores do Agrupamento.  

 

 

3.2. Âmbito de intervenção da equipa 

 

A autoavaliação é uma ação inesgotável, surgindo sempre a necessidade de avaliação. 

Há sempre aspetos a melhorar, mesmo que se cumpram todas as ações de melhoria 

estabelecidas, quer porque os alunos são diferentes de ano para ano, quer porque as 

exigências são outras, havendo sempre desafios novos e a vontade de fazer sempre 

melhor. 

No ano 2014/2015, a equipa de autoavaliação fez a escolha dos indicadores, 

selecionou as iniciativas que seriam de esperar e acordou as formas de operacionalizar a 

avaliação para cada um dos 28 subcritérios dos critérios dos meios e dos resultados. 

Foram elaborados guiões de entrevistas, listas de verificação (análise de conteúdo) e 

iniciou-se a elaboração de questionários.  

O trabalho realizado foi enviado à amiga crítica para apreciação. 

O ano 2015/2016 iniciou-se pela análise das propostas da amiga crítica e 

reformulação dos documentos. O desenvolvimento do trabalho envolveu a reformulação 

das grelhas com os indicadores e modo de operacionalização, reformulação de alguns 

questionários e elaboração de outros, pré-testagem dos questionários e subsequente 

reformulação, a aplicação de questionários, a realização de entrevistas, a consulta de 
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documentos específicos (PEE, PAA, atas de reuniões, planos de formação, jornais, 

relatórios, …) e algum tratamento dos dados recolhidos.  

Como previsto na lei e no projeto educativo do agrupamento, a equipa de AA 

contribuiu para a avaliação do PAA. 

 

 

3.3. Metodologia de trabalho 

 

A equipa foi dividida em grupos de trabalho (subequipas) que reuniram 

autonomamente.  

Cada subequipa teve a seu cargo o trabalho que a seguir se especifica: 

 

Subequipa Trabalho  previsto 

Ana Pina 

Mariana Azevedo 

Orquide Creado/José Paixão 

Paula Pires  

Regina Costa 

Avaliação dos critérios dos 

meios 1, 2 e 4 (CAF) 

Contribuição para a 

elaboração de relatórios. 

Colaboração na avaliação 

do PAA. 

Participação na 

divulgação. 

 

Ana Raposo 

José Rafael 

Margarida Ferreira 

Maria João Batista 

Regina Gaspar 

Avaliação dos critérios dos 

meios 3 e 5 (CAF) 

Alberto Nogueira 

José Pina 

José Proença  

Zita Duarte 

Avaliação dos critérios dos 

resultados 6, 7, 8 e 9 (CAF) 

 

O representante dos Pais e Encarregados de Educação apoiou todos os grupos de 

trabalho. 

A equipa reuniu, em plenário, pelo menos uma vez por mês.  

Até à data foram realizadas catorze reuniões plenárias, algumas reuniões entre a 

coordenadora da equipa de autoavaliação e a direção e várias reuniões das subequipas. 

Em subequipa, deu-se seguimento ao trabalho iniciado no ano letivo anterior. 

Concluiu-se a redefinição de indicadores subjacentes a cada critério e subcritério CAF e 

discutiu-se a sua operacionalização e os instrumentos de recolha de evidências.  

Na maioria das várias reuniões plenárias que se realizaram ao longo do ano, 

analisaram-se e discutiram-se os questionários elaborados pelos diferentes subgrupos, 
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sugerindo propostas de alteração com a finalidade de os melhorar e tornar mais 

exequíveis. 

Elaboraram-se relatórios da autoavaliação e participou-se na avaliação do PAA.  

A comunicação entre os vários elementos da equipa fez-se através de contactos 

informais, reuniões da equipa, correio eletrónico, plataforma Moodle e página Web da 

Escola. 

A comunicação com os colaboradores da escola faz-se através das reuniões de 

Conselho Pedagógico, de Departamento e do Conselho Geral, através da plataforma 

Moodle e da página Web da Escola. 

A comunicação com a comunidade em geral fez-se utilizando o Jornal Escolar “Olho 

Vivo” e a página Web da Escola. 

 

 

3.4. Formação 

 

Foram desenvolvidos esforços no sentido de procurar formação em CAF. Solicitou-se 

uma resposta a esta necessidade através do CFAEBI, sugerindo oferta de formação na 

área. Não foram apresentadas propostas.  

Elementos da equipa de autoavaliação frequentaram sessões de informação na área da 

autoavaliação:  

 Observatório de Autoavaliação de Escolas - Seminário contextos e práticas. Braga, 

fevereiro de 2016, 

 II Encontro Nacional da CAF -Lisboa, junho de 2016 

As conclusões das sessões foram apresentadas à equipa de autoavaliação. 

 

  



 

                                                                                                     Relatório final de AA – 15/16 
8 

 

4. TRABALHO DESENVOLVIDO DURANTE A AUTOAVALIAÇÃO 

 

4.1. Atividades realizadas 

Apresenta-se um cronograma com a calendarização das atividades inicialmente 

previstas e indicação das já realizadas. 

 

ATIVIDADE 

DATA 
Concretização 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul Sim Não 

Análise das propostas da amiga 

crítica e eventual reformulação dos 

documentos 

x x x                 x  

Análise, discussão das propostas 

dos instrumentos de recolha de 

dados elaborados 

x x x                 x  

Realização da avaliação (recolha de 

evidências através da aplicação dos 

questionários, realização de 

entrevistas, …)   

    x x             x  

Tratamento dos dados recolhidos         x x           Em curso 

Preenchimento das grelhas de AA             x         Em curso 

Identificação dos pontos fortes, 

áreas de melhoria e pontuação   
            x x      x 

Apresentação da avaliação obtida e 

solicitação de propostas para o 

plano de melhorias   

              x      x 

Elaboração do plano de melhorias                   x x  x 

Elaboração de relatórios de AA           x       x   x  

Avaliação do PAA           x         x x  

Apresentação de relatórios de 

autoavaliação do Agrupamento em 

Conselho Pedagógico   

        x         x x  

Apresentação do plano de 

melhorias à comunidade   

Primeiro período de 2016/2017 

A 

reformular 

 

Apesar das horas de trabalho terem ultrapassado largamente o que estaria previsto no 

horário global da equipa, não foi possível cumprir o cronograma de atividades estipulado 

no início do ano letivo. Tal ficou a dever-se à complexidade e à quantidade de trabalho 

desenvolvido, designadamente a que esteve associada à construção dos instrumentos de 

avaliação, em particular os questionários. No fundo, está presente neste processo de 

ajustamento a própria aprendizagem inerente ao processo de AA pelo que os objetivos 

propostos foram alcançados. 
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4.2. Documentos produzidos 

 

Foram elaborados os seguintes documentos: 

 Plano de AA; 

 Grelhas com indicadores, exemplos de iniciativas e operacionalização, por 

critério e subcritério; 

 Guiões de entrevistas diferenciados – Presidente do Conselho Geral, Diretor, 

Coordenadores de Departamento, Coordenadores de Direção de Turma/Ciclo, 

Coordenador dos CDC, Coordenador do Conselho de Projetos e Clubes, 

Coordenador da BECRE, Coordenador do CQEP, Coordenador da Equipa de 

Autoavaliação, Coordenador da Equipa de Comunicação, Coordenador do GPS, 

Coordenador dos SPO, Coordenador da Equipa de Educação Especial, 

Coordenador dos Assistentes Técnicos, Coordenador dos Assistentes 

Operacionais, Coordenador da Equipa de Manutenção dos Recursos 

Tecnológicos, Professor Responsável pelo Plano de Segurança, Coordenador do 

Projeto Eco-Escolas, Responsável da CPCJ, Presidente da Associação de Pais e 

EE, Presidente da Associação de Estudantes, Professor Representante no 

Conselho Municipal de Educação e novos colaboradores. 

 Guiões para recolha de evidências por observação direta/análise de conteúdo; 

 Questionários diferenciados – alunos do ensino pré-escolar, alunos do 1º ciclo, 

alunos do 2º ciclo e 7º ano, alunos dos 8º,9º anos e secundário, alunos com 

NEE/CEI; professores e técnicos dos SPO; assistentes operacionais; assistentes 

técnicos; elementos do conselho pedagógico; diretores de turma, 

coordenadores de departamento, elementos da direção, elementos das equipas 

em funcionamento; elementos do Conselho Geral; pais/encarregados de 

educação e entidades parceiras. 

 Relatórios de AA. 
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5. CONCLUSÃO 

5.1. Fatores críticos de sucesso 

 

Sendo fatores críticos de sucesso os elementos que determinam o maior ou menor 

sucesso das instituições, neste caso do Agrupamento de Escolas do Fundão, ajudaram 

para o sucesso deste processo de autoavaliação: 

 a capacidade de ouvir da liderança; 

 a partilha de responsabilidades e a corresponsabilização pelo trabalho; 

 a experiência e a competência de vários elementos; 

 a vontade de realizar um trabalho colaborativo no âmbito da avaliação interna; 

 a realização de reuniões plenárias de discussão de ideias e sugestões de melhoria; 

 a existência de reuniões de subgrupo para consolidação e melhoramento dos 

instrumentos; 

 a disponibilidade da equipa para encontrar respostas mesmo quando as questões 

colocadas eram de difícil resposta; 

 a vontade de aprender, fazendo e sem cair na tentação de abandonar o trabalho e 

sem propor a concessão do processo de autoavaliação da instituição a entidades 

externas;  

 o questionamento permanente sobre a interpretação (tradução, exemplos, 

linguagem, conceitos) do modelo proposto e a sua adequação à realidade do 

Agrupamento; 

 a proximidade, a flexibilidade e a disponibilidade para a partilha ao nível do 

subgrupo;  

 a coordenação, a organização do trabalho, o empenho, a distribuição de tarefas e 

o profissionalismo dos elementos; 

 a fácil integração de elementos novos na equipa; 

 a multiplicidade dos elementos componentes da equipa – professores dos vários 

ciclos de aprendizagem, assistente operacional, representante dos EE, 

representante dos alunos; 

 a manutenção da equipa de um ano para o outro; 

 a apresentação do trabalho desenvolvido em CP; 

 a colaboração da comunidade educativa na recolha de dados;  

 o bom retorno dos questionários distribuídos; 

 a existência de tempos letivos em comum. 



 

                                                                                                     Relatório final de AA – 15/16 
11 

 

5.2. Constrangimentos (dificuldades sentidas durante a AA) 

 

As principais dificuldades sentidas no decurso deste exercício CAF prenderam-se com: 

 a complexidade do modelo que, pretendendo ser um documento unificador para 

múltiplos serviços da administração pública, continua a ser um dos principais 

obstáculos; 

 o tempo manifestamente insuficiente para desenvolver este trabalho;   

 a diferente disponibilidade de alguns elementos da equipa para colaborar;  

 a necessidade de tomar decisões individualmente/equipa que possam não ser 

consensuais no agrupamento;  

 a participação escassa da organização na fase de estabelecimento de indicadores e 

de exemplos de iniciativas, no processo de AA; 

 a incerteza de que o trabalho está a ser bem executado, nomeadamente na 

escolha das iniciativas, de acordo com os indicadores, e de que os resultados são 

fiáveis; 

 a ambição em abranger todos os setores do agrupamento, correndo o risco de ser 

demasiado exaustivos; 

 a fraca assiduidade de alguns elementos não docentes fazendo com que que as 

visões e perspetivas sejam maioritariamente dadas por pessoal docente, não 

havendo, verdadeiramente, pontos de vista de diferentes origens (pessoal não 

docente, pais e encarregados de educação e alunos). 
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5.3. Lições aprendidas durante a AA 

 

A qualidade de uma instituição depende do grau de conhecimento que esta tem de 

si mesma, conseguida, apenas, por um trabalho de autoavaliação que deve abranger 

pessoas (alunos/pais; professores e demais colaboradores) e todos os serviços /órgãos 

que a compõem. 

É importante que uma escola desenvolva um trabalho de AA pois, através dela, 

conseguir-se-á também saber o que é necessário para melhorar a eficácia de um projeto 

educativo que visa sobretudo o sucesso dos seus alunos e o bem-estar de outros 

elementos da comunidade, designadamente professores e funcionários. Em suma, a 

autoavaliação contribui para uma gestão de qualidade com vista à promoção do sucesso. 

A autoavaliação, ainda que devidamente tida em consideração pelos órgãos de 

gestão da escola, pela importância de que se reveste, deve ser assumida em plenitude, 

mesmo nas tomadas de decisão mais comuns.  

A importância de partilhar dificuldades como estratégia para melhorar o 

desempenho individual. 

A importância da necessidade de ceder nas opiniões pessoais em favor do sentir 

coletivo. 

A importância de conhecer as expectativas e o sentir dos vários públicos que o 

Agrupamento serve e dos que o constroem com o seu trabalho. 

Consciencialização do historial da prática de autoavaliação da escola e do valor do 

trabalho desenvolvido, nem sempre reconhecido pela comunidade educativa. 

O trabalho duma equipa vai para além da recolha de dados/ evidências, sendo 

necessário selecionar informação, instrumentos e ferramentas e adequá-los à realidade 

da instituição.  

Como é difícil o mundo escolar em que vivemos e é tão diferente daquilo que 

pensamos. 
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5.4. Propostas de melhoria 

 

Reforçar junto da comunidade educativa a ideia de que o propósito do trabalho de AA 

não é avaliar pessoas mas sim serviços e formas de funcionamento. 

Informar todos os colaboradores da importância que têm no desenvolvimento do 

trabalho da equipa de AA, quer na resposta ativa e atempada, nesta fase, a questionários 

(que alguns reconhecemos extensos), quer nas sugestões que poderão propor para 

melhorar o trabalho da equipa de AA. 

Focar uma atenção especial na simplificação dos instrumentos de recolha de 

informação/avaliação, sem prejuízo do essencial, para melhorar a vida escolar. 

Continuar a insistir na possibilidade de realizar formação em CAF. O apoio mais 

próximo de alguém com formação nesta área poderia contribuir para agilizar o trabalho e 

ajudar a avançar mais depressa e com mais segurança. 

Envidar esforços no sentido de ter presente, uma vez por período, a amiga crítica. 

Nas reuniões a realizar no início do ano – Reunião Geral de Professores, reuniões de 

Pais/EE… - incluir um ponto de agradecimento/alerta para a necessidade e importância 

de que todos colaborem no desenvolvimento do trabalho da equipa de AA, respondendo 

atempadamente aos questionários que lhes forem sendo apresentados e dando 

sugestões de melhoria desse mesmo trabalho.   
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5.5. Recomendações 

 

É fundamental, a fim de desenvolver de modo ainda mais profícuo o trabalho 

necessário, que cada elemento da equipa tenha atribuído, no seu horário, tempos que 

correspondam à natureza desse trabalho. É igualmente importante que haja tempos 

comuns que permitam o desenvolvimento do trabalho. 

Obter-se-á uma maior visibilidade do trabalho desenvolvido se este for divulgado nos 

suportes eletrónicos e se se abrir à comunidade educativa a possibilidade de participação 

na construção dos documentos dando opiniões. 

Para que o trabalho desenvolvido pela equipa possa ser acompanhado regularmente e 

mais valorizado, é importante a inclusão, no plano de formação do AEF, de uma 

formação sobre CAF. 

A constituição da equipa deverá manter-se, já que dela fazem parte elementos 

representativos de todos os setores do agrupamento e, a maior parte deles, com 

experiência adquirida nas várias fases do processo, ao longo dos últimos três anos. 

Deverá fazer-se o possível para incluir nesta equipa um ou mais alunos. 

Todos os elementos da equipa atual manifestaram a sua disponibilidade para 

continuar. 

 

 

Pela equipa de autoavaliação 

Ana Pina 

 

 

 


