PLANO DE AUTOAVALIAÇÃO
2020/2021

[AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FUNDÃO]
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I.

Constituição da equipa
A equipa da autoavaliação é constituída por 19 elementos e é representativa de

todos os setores do Agrupamento.
Ana Raposo (330) – coordenadora da equipa, Ana Pina (510), José Pina (510),
Margarida Ferreira (210), Mª Conceição Amaral (100), Fátima Corredoura (330), Ricardo
Gaspar (350), Maria João Batista (520), Maria José Andrade (910), Luís Moreira (260),
Élia Martins (100), Helena Lindeza (110), Jorge Bonifácio (420), Rui Nunes (550) Sónia
Reis (AT), Judite Gonçalves (AO) e Luís Baptista (representante dos pais e encarregados
de educação). Irão ainda integrar a equipa 2 alunos da associação de estudantes.
II.

Âmbito de intervenção da equipa
A equipa selecionou três áreas de intervenção:
1. Operacionalização de ações de melhoria.
2. Monitorização da implementação das medidas de suporte à educação inclusiva.
3. Implementação de novo ciclo avaliativo (CAF).

III.

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

Fátima Corredoura
Mª Conceição Amaral
Luís Moreira
Rui Nunes
Sónia Reis (AT)

Horário

Trabalho a desenvolver
- Operacionalização de ações de melhoria

5ª - 18.00
- Ações de melhoria do EQAVET

Subgrupo 2 - Monitorização da implementação das MESAI
Elementos

Mª João Batista
Mª José Andrade
Ricardo Gaspar

Horário

4ª – 16.30

Trabalho a desenvolver
- Recolha de dados relativos às medidas de
suporte à aprendizagem e inclusão propostas
e implementadas em cada período, elaboração
de relatórios.
- Monitorização de outros apoios (apoio a
exame, apoio ao estudo, CAA).

Subgrupo 3 – Implementação de novo ciclo CAF 2020/2021
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Elementos
Ana Raposo
Ana Pina
José Pina
Margarida Ferreira
Élia Martins
Helena Lindeza
Judite Gonçalves (AO)
Jorge Bonifácio
Alunos
Representante EE

Horário

Terça-feira –
15.00 -16.40

Trabalho a desenvolver

−

−
−
−

Conceção e aplicação de instrumentos de
recolha de informação:
o Questionários
o Entrevistas
o Listas de verificação
Consulta de documentos
Tratamento de dados
Elaboração de relatório

Realizam-se reuniões plenárias para apresentação do trabalho desenvolvido e tomada
de decisões nas primeiras quintas-feiras de cada mês, às 18:00 horas.
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IV.

Calendarização de atividades
ATIVIDADE

Apresentação de relatório de
autoavaliação do Agrupamento em
Conselho Pedagógico.
Apresentação dos resultados da
autoavaliação à comunidade e
comunicação social.
Análise das propostas de ações de
melhoria e priorização de ações a
desenvolver.
Recolha e análise dos dados referentes
aos ciclos formativos 2016-2019 e 20172020 dos Cursos de Dupla Certificação.
Desenvolvimento de atividades de
concretização das ações de melhoria
Divulgação do trabalho da equipa de
autoavaliação junto da comunidade
educativa (colaboradores, alunos e EE)
Preenchimento da plataforma relativa aos
alunos com medidas de suporte à
aprendizagem e inclusão.
Elaboração de guiões de entrevistas.
Distribuição e recolha de questionários.
Consulta de documentos.
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 tratamento de dados relativos
aos instrumentos de recolha aplicados.
Atribuição de pontuação por critério.
Monitorização das fichas MESAI do 3º
período e tratamento dos dados
recolhidos.
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Elaboração de relatório de AA.
Elaboração do plano de melhorias.

x

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

x

Apresentação do relatório e plano de
melhorias à comunidade.

Primeiro período de 2021/2022

Outubro de 2020
A coordenadora da equipa de AA
Ana Raposo
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