PLANO DE AUTOAVALIAÇÃO
2019/2020

[AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO]
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I.

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

coordenadora da equipa, Ana Pina (510), José Pina (510), Alberto Nogueira (230),
Margarida Ferreira (210), Mª Conceição Amaral (100), Fátima Corredoura (330), Ricardo
Gaspar (350), Maria João Batista (520), Maria José Andrade (910), Luís Moreira (260),
Regina Gaspar (AT), Judite Gonçalves (AO), Alberto Pereira e Maria Saramago (alunos) e
Luís Baptista (representante dos pais e encarregados de educação). Mantiveram-se 11
elementos da equipa do ano anterior. É uma equipa representativa de todos os setores
do Agrupamento.
II.

Âmbito de intervenção da equipa
No ano 2019/2020 a equipa de autoavaliação considerou que não seria o

momento indicado para dar início a um novo ciclo avaliativo CAF, uma vez que as
obras nos edifícios do complexo escolar estão em curso, o que interfere com o normal
funcionamento dos serviços nas áreas que estão a ser requalificadas. Assim, no início
do ano letivo, e tendo em conta os resultados do relatório de autoavaliação no ano
letivo anterior, a equipa selecionou três áreas de intervenção:
1. Operacionalização de ações de melhoria decorrentes dos questionários sobre
funcionamento dos serviços, aplicados no ano letivo transato.
2. Monitorização da implementação das medidas de suporte à educação inclusiva.
3. Planificação de novo ciclo avaliativo (CAF) a iniciar em 2020/2021.
III.

Metodologia de trabalho
A equipa foi dividida em subgrupos de trabalho.
Subgrupo 1 - Operacionalização de ações de melhoria
Elementos

Fátima Corredoura
Alberto Nogueira
Mª Conceição Amaral
Luís Moreira
Regina Gaspar

Horário

Quinta-feira –
16.10

Trabalho a desenvolver

- Implementação de ações de melhoria após
avaliação dos serviços (2018/2019).
- Revisão das ações de melhoria do ciclo CAF
anterior.
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Subgrupo 2 - Monitorização da implementação das MESAI
Elementos

Mª João Batista
Mª José Andrade
Ricardo Gaspar

Horário

Quarta-feira –
16.10

Trabalho a desenvolver
- Recolha de dados relativos às medidas de
suporte à aprendizagem e inclusão propostas
e implementadas em cada período, elaboração
de relatórios.
- Agilização do preenchimento das fichas
MESAI.
- Conceção de instrumentos de recolha para
monitorização de outros apoios (apoio a
exame, apoio ao estudo, CAA).

Subgrupo 3 – Planificação de novo ciclo CAF 2021
Elementos
Ana Raposo
Ana Pina
José Pina
Margarida Ferreira
Judite Gonçalves
Alunos
EE

Horário

Quinta-feira –
15.00

Trabalho a desenvolver

- Definição da metodologia de trabalho.
- Seleção/reformulação de instrumentos de
recolha de informação.

Realizam-se reuniões plenárias para apresentação do trabalho desenvolvido e tomada
de decisões nas primeiras quartas-feiras de cada mês, às 16:30 horas.
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IV.

Calendarização de atividades
ATIVIDADE

Apresentação de relatório de
autoavaliação do Agrupamento em
Conselho Pedagógico.
Análise das fichas de ação de
melhoria e priorização de ações a
desenvolver.
Preenchimento da plataforma relativa
aos alunos com medidas de suporte à
aprendizagem e inclusão.
Elaboração de grelhas de suporte à
planificação de novo ciclo avaliativo.
Identificação de indicadores para os
subcritérios.
Pré-preenchimento das fichas MESAI e
documentos de apoio ao
preenchimento das fichas.
Monitorização das fichas MESAI do 1º
período e tratamento dos dados
recolhidos.
Monitorização das fichas MESAI do 2º
período e tratamento dos dados
recolhidos.
Análise e discussão dos indicadores
para cada critério e subcritério CAF
em plenário.
Reformulação de instrumentos de
recolha de dados (questionários,
guiões de entrevistas).
Monitorização das fichas MESAI do 3º
período e tratamento dos dados
recolhidos.

DATA
set out

nov dez jan fev

mar

abr

mai jun jul

x
x
x
x

x

x

x

x

x x

x
x
x

x
x

x
x
x

Elaboração de relatório de AA.

x

Elaboração do plano de melhorias.
Apresentação de relatório de
autoavaliação e plano de melhorias
do Agrupamento em Conselho
Pedagógico.
Apresentação do relatório e plano de
melhorias à comunidade.

x
Primeiro período de 2020/2021

Outubro de 2019
A coordenadora da equipa de AA
Ana Raposo
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