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INTRODUÇÃO 
 

Na esteira de MacBeath et al. (2005:171) a autoavaliação é o instrumento que 

estimula a escola na procura da qualidade a partir dos seus próprios recursos, monitoriza 

os seus progressos e permite dar informação correta à comunidade externa. Na prática, 

ela centra-se nos atores internos e na sua contribuição para o planeamento, organização e 

melhoria aos níveis da sala de aula, da escola e da comunidade.  

“Podemos, então, descrever a autoavaliação como tendo duas funções principais:  

1ª Estimular o diálogo acerca de objetivos, prioridades e critérios de qualidade aos 

níveis da escola e da sala de aula.  

2ª Atingir os objetivos através do uso de instrumentos apropriados e de fácil 

acesso.” 

A autoavaliação é o processo que leva o agrupamento a olhar-se criticamente com 

o objetivo de melhorar os seus recursos e o seu desempenho. Ele interroga-se, reflete 

sobre o seu percurso e as suas metas, e assim sustenta a tomada de decisões. É um 

processo dinâmico e complexo que assenta no diálogo entre todos os atores. Dito de outro 

modo, a autoavaliação permite a construção de um importante autoconhecimento que 

permitirá criar aprendizagens organizacionais e melhorar o desempenho da organização. 

 Os principais objetivos da autoavaliação são os seguintes:  

 Identificar e potenciar os pontos positivos do agrupamento. 

 Diagnosticar áreas problemáticas e aspetos a melhorar. 

 Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da organização do 

agrupamento e dos seus níveis de eficiência e eficácia.  

 Assegurar o sucesso educativo baseado numa política de qualidade, 

exigência e responsabilidade. 

 Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e 

dos resultados do agrupamento. 

 Garantir a credibilidade do desempenho do agrupamento. 

 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido pela equipa anterior, este ano letivo, 

a Equipa de Autoavaliação (EA) iniciou um novo ciclo avaliativo (2016/2018) do AEOH. 

Depois de analisar o modelo CAF Educação 2013 e o documento CAF Educação- 

Exemplos de Práticas e Indicadores de avaliação de 2017- decidiu implementá-lo, de 

novo, considerando ser o que melhor se adequa. 
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1. CAF EDUCAÇÃO 2013 - MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Para o projeto de autoavaliação do AEOH optou-se pela CAF (Estrutura Comum de 

Avaliação: Commom Assessment Framework). Trata-se de uma metodologia simplificada 

do modelo de excelência da EFQM (European Foundation for Quality Management), 

ajustada à realidade das administrações públicas, que permite a autoavaliação através da 

qual uma organização procede ao diagnóstico do seu desempenho numa perspetiva de 

melhoria contínua. Ao longo dos anos, o modelo foi avaliado, revisto e ajustado (CAF 

2002, CAF 2006 e CAF 2013). Em 2013, surge uma versão adaptada ao setor da 

educação e formação (CAF Educação 2013) que pressupõe que as organizações atingem 

resultados de excelência ao nível do desempenho quando têm lideranças que conduzem a 

estratégia, o planeamento, as pessoas, as parcerias, os recursos e os processos. Este 

modelo analisa uma organização simultaneamente por diferentes ângulos promovendo 

uma análise completa do seu desempenho.  

A CAF é um modelo assente numa estrutura de nove critérios que correspondem 

aos aspetos globais focados em qualquer análise organizacional, permitindo assim a 

comparabilidade entre organismos. 

 

MEIOS      RESULTADOS   

   

1. Liderança 

 
3. Pessoal Docente 

e Não Docente 

 

5. Processos 

 7. Resultados 
relativos ao Pessoal 

Docente e Não 
Docente 

 

9. Resultados do 
desempenho-

chave 

      

 

2. Planeamento e 
estratégia 

  6. Resultados 
orientados para os 

Alunos e 
Pais/Encarregados 

de Educação 

 

      

 4. Parcerias e 
recursos 

  8. Resultados da 
responsabilidade 

social 

 

 
APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

 
Figura 1 – Estrutura da CAF Educação 2013 

 

A CAF 2013 pretendendo levar a organização a melhorar-se tem como objetivos 

principais: 

 Introduzir uma cultura de excelência e os princípios da Gestão da Qualidade; 

 Orientar a organização progressivamente para um ciclo completo e 

desenvolvido de PDCA “Planear - Executar – Rever - Ajustar”;  

 Facilitar a autoavaliação das organizações para de obter um diagnóstico e 

identificar ações de melhoria;  

 Facilitar o bench learning entre organizações do setor público. 
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Como produto desta autoavaliação pretende-se a construção de projetos de 

mudança com base no conhecimento do diagnóstico do agrupamento e 

consequentemente iniciar um ciclo e melhoria contínua. É indubitavelmente um 

instrumento de apoio à gestão promovendo a tomada de medidas conducentes à 

excelência. 

 

 

2. INSTRUMENTOS E METODOLOGIA ADOTADA 
 
2.1. EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

No AEOH, a implementação da CAF é da responsabilidade única de uma equipa 

de autoavaliação. No início do ano letivo 2018/2019, a equipa foi reformulada, transitando 

da equipa anterior os quatro representantes do Pessoal Docente e a representante do 

Pessoal Não Docente. 

A equipa autoavaliação do AEOH é formada pelos seguintes elementos: 

 Cristina Simões dos Santos Carreiró (Coordenadora e Docente) 

 Deolinda Lucas (Docente) 

 Helena Santos (Docente) 

 Maria José Ventura (Docente) 

 Sónia Madeira (Docente) 

 Maria Teresa Figueiredo (Assistente Técnica) 

 Lode Verstraete (Representante da Associação de Pais)  

 

 

2.2. CRONOGRAMA DO PROJETO 
 

O processo de autoavaliação impõe um planeamento adequado de toda a atividade 

do Agrupamento, através de processos de melhoria contínua ao ritmo possível do 

Agrupamento e em função dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do respetivo 

processo. A metodologia utilizada no AEOH, desenrolou-se da seguinte maneira:  

a) Estudo/Aprofundamento do modelo CAF Educação 2013. 

b) Elaboração do documento orientador.  

c) Definição de estratégias a seguir para a implementação da CAF Educação 2013.  

d) Elaboração dos indicadores dos questionários a aplicar ao pessoal docente, pessoal 

não docente, alunos e pais/encarregados de educação. 

e) Divulgação à comunidade educativa da aplicação e importância da avaliação interna. 

f) Preenchimento dos questionários (pessoal docente, pessoal não docente, alunos e 

pais/encarregados de educação).  
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g) Apuramento dos resultados dos questionários.  

h) Preenchimento da grelha de autoavaliação, em que cada indicador dos critérios da CAF 

é pontuado com base em evidências.  

i) Elaboração do diagnóstico organizacional do Agrupamento com base nos questionários 

recolhidos e na grelha de autoavaliação. 

j) Elaboração e divulgação do relatório final. 

l) Elaboração do Plano de Melhorias. 

 
 
2.3. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
2.3.1. Grelha de autoavaliação 
 

A elaboração da grelha de autoavaliação (anexo II) baseou-se no modelo do 

manual de apoio para a aplicação da CAF, com as devidas alterações adaptadas ao 

Agrupamento. Para o preenchimento da grelha de autoavaliação e a identificação das 

evidências/iniciativas, a equipa teve uma visão muito concreta e precisa do modo de 

funcionamento do Agrupamento e dos seus resultados. É de salientar que as evidências 

identificadas são concretas e objetivas de maneira a analisar e registar cada prática de 

gestão do Agrupamento.  

O preenchimento da grelha de autoavaliação baseou-se no reconhecimento dos 

aspetos principais do funcionamento e do desempenho do Agrupamento, tendo por base 

de trabalho a identificação de boas práticas e a respetiva recolha de evidências. A EA 

preencheu a grelha de autoavaliação atribuindo uma pontuação, devidamente 

fundamentada, a todos os indicadores. De forma consensual, a EA chegou a um resultado 

final que refletiu a avaliação da equipa sobre todos os critérios e subcritérios. A EA teve 

presente os seguintes conceitos chave para o preenchimento da grelha de autoavaliação: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital 

 

7 

Relativamente à identificação dos pontos fortes, pontos fracos e satisfatórios do 

desempenho do Agrupamento, a equipa de autoavaliação definiu os seguintes critérios: 

• Pontos fortes – Pontuação de 70 a 100; 

• Pontos satisfatórios – Pontuação de 50 a 69; 

• Pontos fracos – Pontuação de 0 a 49 ou Percentagem de Não Sabe igual ou 

superior a 30%; 

O sistema de pontuação utilizado foi o sistema de pontuação clássico, com as 

devidas alterações adaptadas ao Agrupamento. 

 
 

Tabela 1 – Sistema de pontuação dos meios 
 

FASE DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Ciclo 
PDCA 
inexistente 

Não há ações nesta área. 
 Não temos informação ou esta área não tem 
expressão. 

0 

P - Plan 
(Planear) 

Existem ações planeadas (ainda que 
informalmente). 

15 

Existem ações devidamente planeadas. 30 

D - Do 
(Executar) 

As ações estão em fase de implementação. 40 

As ações estão implementadas. 50 

C – Check 
(Rever) 

Revimos/avaliámos as ações implementadas 
(ainda que informalmente). 

60 

Revimos/avaliámos as ações implementadas, 
formalmente (existe relatório ou outro 
instrumento). 
 

70 

A – Act 
(Ajustar) 

Com base na revisão/avaliação fizemos alguns 
ajustamentos (com ou sem evidências). 

80 

Com base na revisão/avaliação fizemos os 
necessários ajustamentos (com evidências). 

90 

Ciclo 
PDCA 
completo 

Tudo o que fazemos nesta área é planeado, 
implementado, revisto e ajustado regularmente. 

95 

Tudo o que fazemos nesta área é planeado, 
implementado, revisto e ajustado regularmente e 
aprendemos com outras organizações. 

100 

 
Nota: Esta forma de pontuação é cumulativa: é necessário ter realizado a fase anterior (ex. Check) 
para se poder alcançar a fase seguinte (ex. Act). 

 
 

Tabela 2 – Sistema de pontuação dos resultados 
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Não há resultados avaliados ou não há informação disponível 
(não existem evidências). 

0 

Os resultados estão avaliados e demonstram uma tendência 
negativa e não foram alcançadas metas relevantes. 

15 

Os resultados estão avaliados e demonstram uma tendência 
negativa, embora algumas metas estejam próximas de ser 
atingidas. 

30 
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Os resultados demonstram uma tendência estável. 40 

Os resultados demonstram uma tendência estável e algumas 
metas relevantes foram alcançadas. 

50 

Os resultados demonstram uma tendência de melhoria. 60 

Os resultados demonstram uma tendência de melhoria e a 
maior parte das metas relevantes foram alcançadas. 

70 

Os resultados demonstram um progresso substancial. 80 

Os resultados demonstram um progresso substancial e todas 
as metas relevantes foram alcançadas. 

90 

Foram alcançados resultados excelentes e sustentáveis e 
todas as metas relevantes foram alcançadas. 

95 

Foram alcançados resultados excelentes e sustentáveis, todas 
as metas relevantes foram alcançadas e foram feitas 
comparações sobre todos os resultados-chave com outras 
organizações relevantes. 

100 

 
 

A atribuição de uma pontuação a cada subcritério e critério do modelo CAF tem 4 

objetivos principais:  

 Dar uma indicação sobre a orientação a seguir para as ações de melhoria.  

 Medir o progresso da organização.  

 Identificar boas práticas. 

 Ajudar a encontrar parceiros válidos com quem aprender (Bench learning). 

 
 
 
2.3.2. Questionários 
  

O conhecimento claro e atempado das razões e imperativos da autoavaliação, bem 

como das suas implicações no Agrupamento, desenvolve uma reação positiva e, por 

conseguinte, promove um espírito de aceitação e adesão geral junto da comunidade 

educativa. Desta forma, é crucial estabelecer processos eficientes de comunicação, por 

forma a assegurar o sucesso da sua implementação, que se traduz em grande medida 

com o preenchimento dos questionários. 

       Um dos pré-requisitos fundamentais para o sucesso da autoavaliação e da sua 

aceitação é o envolvimento da comunidade educativa. São os questionários que dão a 

possibilidade ao Agrupamento de conhecer a opinião da comunidade educativa sobre o 

seu modo de funcionamento/desempenho e aferir o grau de satisfação e de motivação 

para as atividades que desenvolve.  

Os questionários (anexo I) aplicados no Agrupamento resultaram da adaptação dos 

questionários aplicados no ciclo avaliativo anterior, do Material de formação “Colóquio 

Autoavaliação de 22 de março de 2011”, do relatório do Plano de Melhoria aplicado, do 

relatório da avaliação externa do Agrupamento de maio 2018 e da CAF Educação 

Exemplos de Práticas e Indicadores de Avaliação. 
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Os questionários foram enviados através de uma aplicação digital a todo o universo 

do pessoal docente e não docente. Relativamente aos Pais/Encarregados de Educação e 

Alunos foram enviados, através da aplicação digital, a amostras representativas dos 

mesmos, de forma que todos tivessem a mesma oportunidade de serem selecionados com 

uma margem de erro de 3% e um nível de confiança de 95%.  

Todo o processo de inquirição e tratamento de dados garantiu a confidencialidade 

da identidade dos respondentes. 

 

 

3. APRESENTAÇÂO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 
 
3.1. ANÁLISE QUANTITATIVA 
 

3.1.1. Questionários 
 
3.1.1.1. Níveis de participação 
 

 Ao nível da participação dos atores educativos, os dados são os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Taxa de adesão do Pessoal Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Taxa de adesão do Pessoal Não Docente 
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Gráfico 3 – Taxa de adesão dos Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Taxa de adesão dos Encarregados de Educação 

 

A taxa de adesão dos Alunos foi maior, visto que a dimensão da população 

também é maior. 

   Em relação ao Pessoal Docente a taxa de adesão também foi significativa. 

Comparando as taxas de adesão do Pessoal não docente e Pais/Encarregados de 

Educação, continua a verificar-se uma grande abstenção por parte do Pessoal não 

Docente. 

 

 

3.1.1.2. Resultados dos questionários do Pessoal Docente 

 

3.1.1.2.1. Caraterização dos inquiridos 

Relativamente aos docentes, que responderam, foi possível fazer a sua 

caraterização relativamente a algumas dimensões. Vejamos:  
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- Etária 

                      Gráfico 5 – Caraterização etária dos docentes que responderam. 

 

- Género 

 
Gráfico 6 – Caraterização por sexo dos docentes que responderam 

 

- Habilitações académicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Habilitações literárias dos docentes que responderam 
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3.1.1.2.2 Resultados por Critério  
 

Quanto aos questionários aplicados ao Pessoal Docente obteve-se o seguinte 

conjunto de tabelas: 

 

Conjunto de tabelas 1 – Opinião do Pessoal Docente 

 

 

 

 

 

Critério 1 - Liderança 
Contagem 

Média 
% 
NS 

% 
RI 

% 
NR 

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Direção incentiva o envolvimento e a 
participação da comunidade educativa na 
elaboração do Projeto Educativo. 

2 1 9 21 26 56 4 0 0 81,0 3 0 0 119 

2. A Direção define claramente o papel e a 
responsabilidade das pessoas na concretização 
do Projeto Educativo.  

0 3 9 19 36 46 6 0 0 80,0 5 0 0 119 

3. A Direção divulga à comunidade escolar a 
missão e os objetivos do Agrupamento 
explicitados no Projeto Educativo. 

0 1 11 21 26 58 2 0 0 82,1 2 0 0 119 

4. A Direção divulga à comunidade escolar a 
missão e os objetivos do Agrupamento 
explicitados no Regulamento Interno. 

0 1 12 20 25 57 4 0 0 81,7 3 0 0 119 

5. A Direção, em articulação com o Conselho 
Pedagógico, fomenta e implementa projetos que 
contribuem para a formação contínua dos 
professores. 

0 2 7 23 35 45 7 0 0 80,0 6 0 0 119 

6. A Direção monitoriza o absentismo e tem uma 
política ativa para a sua diminuição. 

1 3 7 21 30 39 18 0 0 78,2 15 0 0 119 

7. A Direção mobiliza as estruturas de orientação 
educativa, informando o corpo docente de todas 
as deliberações. 

0 2 10 18 32 50 7 0 0 81,0 6 0 0 119 

8. A Direção promove a articulação entre si e os 
órgãos de gestão intermédia. 

0 0 6 24 30 52 7 0 0 82,9 6 0 0 119 

9. A Direção incentiva o envolvimento e a 
participação da comunidade local, regional nas 
ações previstas no Plano de atividades. 

0 0 6 25 33 51 4 0 0 82,4 3 0 0 119 

10. A Direção fomenta, com a sua atuação, um 
ambiente de confiança e solidariedade. 

0 1 9 27 24 58 0 0 0 81,7 0 0 0 119 

11. Nas situações de indisciplina os mecanismos 
de atuação, do Agrupamento, são adequados. 

1 8 28 40 31 11 0 0 0 61,0 0 0 0 119 

Média Critério 1 - Liderança PD 77,9 
 
 

* N - Nunca; QN - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - Resposta 
Inválida; NR - Não Responde 
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Critério 2 – Planeamento e Estratégia 
Contagem 

Média 
% 
NS 

% 
RI 

% 
NR 

Nº 
 total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Direção dá a conhecer, de forma clara, os 
aspetos fundamentais do Projeto Educativo, do 
Regulamento Interno e do Plano Anual de 
Atividades em vigor. 

0 1 12 20 26 59 1 0 0 82,0 1 0 0 119 

2. O planeamento das estratégias da atividade 
educativa constante do Projeto Educativo e do 
Plano Anual de Atividades estão formulados de 
forma coerente, clara e objetiva. 

0 1 7 26 35 47 3 0 0 80,7 3 0 0 119 

3. A Direção, em articulação com o Conselho 
Pedagógico, incentiva e apoia a formação 
contínua dos Professores. 

0 3 4 26 20 60 6 0 0 83,0 5 0 0 119 

4. A Direção e o Conselho Pedagógico, em 
articulação com os órgãos de gestão intermédia, 
com base na avaliação realizada, melhoram as 
estratégias adotadas. 

0 2 14 21 41 33 8 0 0 76,0 7 0 0 119 

5. O Projeto Educativo foi elaborado com base 
num diagnóstico/caracterização da Escola, que 
contempla os diferentes aspetos da vida escolar e 
do seu desempenho. 

0 2 2 21 28 47 19 0 0 83,2 16 0 0 119 

6. O Plano Anual de Atividades contém um 
conjunto coerente e viável de atividades de 
complemento curricular, incorporando um conjunto 
de objetivos concretizáveis. 

0 1 1 37 44 34 2 0 0 78,6 2 0 0 119 

Média Critério 2 – Planeamento e Estratégia 80,6  

* N - Nunca; QN - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - Resposta 

Inválida; NR - Não Responde 

Critério 3 - Pessoal Não Docente 
Contagem 

Média 
% 
NS 

% 
RI 

% 
NR 

Nº total 
de 

respost
as por 
indicad

or 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Direção aplica critérios de disponibilidade, 
equidade e transparência na distribuição do 
serviço docente e na estruturação dos horários. 

0 4 11 28 33 37 6 0 0 75,6 5 0 0 119 

2. A Direção reconhece as competências 
pessoais e profissionais dos docentes e tem-
nas em conta na sua gestão. 

0 3 10 33 28 35 10 0 0 75,0 8 0 0 119 

3. A Direção promove a melhoria do 
desempenho do pessoal docente. 

1 4 7 30 30 40 7 0 0 76,4 6 0 0 119 

4. A Direção estimula a inovação e a 
criatividade promovendo o trabalho em equipa. 

0 3 13 28 37 35 3 0 0 75,2 3 0 0 119 

Média Critério 3 - Pessoal Não docente PD 75,6  

* N - Nunca; QN - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - Resposta Inválida; 
NR - Não Responde 
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Critério 4 – Parcerias e Recursos 
Contagem 

Média 
% 
NS 

% 
RI 

% 
NR 

Nº  total 
de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Direção estabelece protocolos e celebra 
acordos de cooperação ou de associação com 
outras escolas, instituições de formação, 
autarquias e coletividades. 

1 0 3 43 31 32 9 0 0 76,2 8 0 0 119 

2. No Agrupamento, o pessoal docente dispõe de 
informação adequada ao desempenho das suas 
funções. 

0 1 10 31 33 41 3 0 0 77,8 3 0 0 119 

3. A Instituição apoia e incentiva as atividades 
desenvolvidas pela Associação de Estudantes e 
Associação de Pais. 

0 0 3 32 25 39 20 0 0 80,2 17 0 0 119 

4. Os recursos materiais, nomeadamente as 
instalações e equipamentos são adequados às 
necessidades dos Professores. 

2 9 31 42 28 7 0 0 0 57,8 0 0 0 119 

5. Os espaços e instalações são conservados, 
preservados e mantidos em estado de higiene e 
segurança. 

1 2 16 38 35 27 0 0 0 71,1 0 0 0 119 

6. As instalações do Agrupamento são bem 
aproveitadas. 

0 3 6 40 41 24 5 0 0 73,5 4 0 0 119 

7. O Agrupamento promove a redução e 
reciclagem dos desperdícios. 

0 2 8 30 31 47 1 0 0 79,2 1 0 0 119 

Média Critério 4 – Parcerias e Recursos 72,8     

* N - Nunca; QN - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - Resposta 

Inválida; NR - Não Responde 

Critério 5 - Processos 
Contagem 

Média 
% 
NS 

% 
RI 

% 
NR 

Nº 
 total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 

NS* 
RI
* 

N
R* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. O Conselho Geral, a Direção e o Conselho 
Pedagógico cooperam na construção das 
decisões pedagógicas conducentes à melhoria do 
sucesso educativo. 

0 3 4 27 31 44 10 0 0 80,0 8 0 0 119 

2. A Direção está aberta à inovação e cria 
condições para a efetivar. 

0 2 5 35 35 38 4 0 0 77,7 3 0 0 119 

3. A Direção, em articulação com o Conselho 
Pedagógico, identifica e estabelece prioridades de 
melhoria. 

0 1 10 22 36 36 14 0 0 78,3 12 0 0 119 

 4. O educador/professor titular de turma/diretor 
de turma promove a participação dos 
pais/encarregados de educação no processo de 
ensino e aprendizagem. 

0 0 2 33 23 59 2 0 0 83,8 2 0 0 119 

5. Os docentes informam os alunos sobre as 
finalidades e os objetivos da disciplina. 

0 0 2 13 32 66 6 0 0 88,7 5 0 0 119 

6. Os docentes informam os alunos sobre os 
critérios de avaliação em vigor. 

0 0 1 6 20 89 3 0 0 94,0 3 0 0 119 

Média Critério 5 - Processos PD 83,8     

* N - Nunca; QN - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - Resposta 
Inválida; NR - Não Responde 



Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital 

 

15 

Critério 6 - Resultados Orientados para os 
Alunos e Pais/Encarregados de Educação 

Contagem 

Média %NS %RI %NR 

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 

NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1.O Agrupamento preocupa-se com a 
segurança da comunidade escolar. 

1 0 8 22 26 59 3 0 0 82,9 3 0 0 119 

2. O Agrupamento proporciona um bom 
clima e ambiente de trabalho. 

0 3 7 24 37 47 1 0 0 80,0 1 0 0 119 

3. No Agrupamento há medidas para 
contrariar qualquer tipo de discriminação. 

3 3 3 16 32 42 20 0 0 79,8 17 0 0 119 

4. No Agrupamento há a preocupação em 
promover, apoiar e desenvolver no pessoal 
docente o respeito pelos outros, um espírito 
de tolerância e o trabalho colaborativo e de 
partilha. 

0 2 8 21 37 49 2 0 0 81,0 2 0 0 119 

5. A Direção sabe lidar com os conflitos, 
queixas ou problemas pessoais. 

0 4 8 30 44 26 7 0 0 74,3 6 0 0 119 

6. No Agrupamento há a possibilidade de 
conciliar o trabalho com a vida familiar e 
assuntos pessoais. 

0 4 13 36 43 18 5 0 0 70,2 4 0 0 119 

7. No Agrupamento há a possibilidade de 
conciliar o trabalho com assuntos 
relacionados com a saúde. 

1 2 8 28 32 37 11 0 0 77,0 9 0 0 119 

8. No Agrupamento há igualdade de 
oportunidades para o desenvolvimento de 
novas competências profissionais. 

0 3 8 22 32 32 22 0 0 76,9 18 0 0 119 

9. O Agrupamento prepara os alunos para 
enfrentarem os desafios da vida quotidiana. 

0 4 7 48 27 28 5 0 0 71,9 4 0 0 119 

10. O Agrupamento estimula nos alunos a 
valorização do conhecimento. 

0 0 2 23 29 57 8 0 0 85,0 7 0 0 119 

11. O Agrupamento cultiva nos alunos o 
respeito pelos outros, o espírito de 
solidariedade e a convivência democrática. 

0 1 11 25 28 51 3 0 0 80,2 3 0 0 119 

12. Os alunos têm a oportunidade, na sala 
de aula, para expressarem as suas dúvidas. 

0 1 7 20 46 34 11 0 0 90,4 9 0 0 119 

13. Os alunos sabem a quem se devem 
dirigir na Escola consoante o assunto que 
pretendem tratar. 

1 4 12 23 30 22 27 0 0 79,4 23 0 0 119 

14. Os alunos são envolvidos na discussão 
do Projeto Educativo, Regulamento Interno,  
Plano Anual de Atividades, Projeto Curricular 
de Turma e na programação das atividades 
do Agrupamento. 

1 4 12 23 30 22 27 0 0 71,1 23 0 0 119 

15. Os alunos são consultados e se 
possível, corresponsabilizados pelas 
decisões que lhes dizem respeito. 

0 4 14 26 28 23 23 0 0 70,9 19 0 0 118 

16. Há um bom relacionamento entre alunos, 
docentes, pais/encarregados de educação e 
assistentes operacionais/técnicos, com 
respeito e atenção pelos direitos e deveres 
mútuos. 

0 1 10 33 46 22 7 0 0 73,9 6 0 0 119 

17. O atendimento aos alunos e ao público 
em geral é feito de forma eficaz e cortês. 

0 1 2 21 41 43 11 0 0 82,8 9 0 0 119 

18. Os assistentes operacionais/técnicos, 1 2 4 32 48 30 2 0 0 76,6 2 0 0 119 



Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital 

 

16 

 

 

 

 

que lidam habitualmente com o público, são 
simpáticos e revelam tolerância nas 
relações. 

Média Critério 6 - Resultados da Responsabilidade Social PD 78,0     

* N - Nunca; QN - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - 
Resposta Inválida; NR - Não Responde  

Critério 7 - Resultados relativos ao Pessoal 
Docente e Não Docente 

Contagem 

Média %NS %RI %NR 

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 

NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Escola proporciona um bom ambiente 
de trabalho. 

0 1 4 22 36 32 0 0 0 79,8 0 0 0 95 

2. A Escola mede periodicamente a 
perceção dos colaboradores sobre 
condições de trabalho e opções de 
formação. 

2 5 14 29 19 14 12 0 0 64,1 13 0 0 95 

3.Os canais de comunicação entre a Direção 
e os seus colaboradores são eficazes. 

0 2 6 22 42 20 3 0 0 75,7 3 0 0 95 

4.O Agrupamento tem um horário de 
atendimento e de funcionamento que 
responde às necessidades dos docentes. 

0 1 4 14 39 37 0 0 0 82,5 0 0 0 95 

5.As instalações dos estabelecimentos são 
mantidas em estado de conservação, 
higiene e segurança aceitáveis. 

1 0 10 36 33 15 0 0 0 70,5 0 0 0 95 

6.A Direção procura melhorar os serviços 
após a recolha de sugestões. 

1 1 13 22 32 21 5 0 0 72,4 5 0 0 95 

7.Os Professores desenvolvem 
habitualmente o trabalho em equipa, 
entreajudando-se e trocando experiências 

0 1 9 36 35 14 0 0 0 70,9 0 0 0 95 

8. Existe articulação entre as áreas 
disciplinares, ciclos, departamentos e 
serviços. 

0 3 16 30 33 13 0 0 0 67,8 0 0 0 95 

9.A Direção apoia todos os que têm 
iniciativas de inovação e melhoria, 
reconhecendo e valorizando o seu trabalho. 

0 2 8 27 26 26 6 0 0 74,8 6 0 0 95 

10. A Direção adota uma atitude que motiva 
o trabalho dos colaboradores. 

0 2 10 30 28 24 1 0 0 73,2 1 0 0 95 

11. A Direção e o Conselho Pedagógico, 
com a sua atuação, fomentam nos docentes 
um ambiente de confiança e solidariedade. 

0 1 12 22 33 24 3 0 0 74,6 3 0 0 95 

12. Os docentes reveem-se na missão, visão 
e valores da Escola. 

0 0 9 27 36 19 4 0 0 74,3 4 0 0 95 

13. Os docentes sentem-se apoiados na sua 
ação pelos encarregados de educação. 

2 6 23 36 22 4 2 0 0 57,6 2 0 0 95 

Média Critério 7 - Resultados da Responsabilidade Social PD 72,2     

* N - Nunca; QN - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - Resposta 
Inválida; NR - Não Responde 
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Critério 8 - Resultados da 
Responsabilidade Social 

Contagem 

Média %NS %RI %NR 

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

N* 
Q
N* 

PV* MV* QS* S* 

NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A imagem do Agrupamento, na 
comunidade educativa em que está inserida, 
é boa. 

0 1 5 30 50 26 7 0 0 77,0 6 0 0 119 

2. O Agrupamento utiliza diferentes meios de 
comunicação para divulgar as suas 
atividades. 

0 0 2 19 37 58 3 0 0 86,0 3 0 0 119 

3. A comunidade educativa é incentivada a 
colaborar nas atividades realizadas pela 
Escola. 

0 1 4 29 32 52 1 0 0 82,0 1 0 0 119 

4. O Agrupamento participa em programas 
de defesa do ambiente, de educação para a 
saúde, da preservação do património e dos 
recursos naturais. 

0 0 5 28 32 54 0 0 0 82,7 0 0 0 119 

5. O Agrupamento contribui para que o nível 
educativo e formativo da comunidade local 
melhore. 

0 1 6 26 36 48 2 0 0 81,2 2 0 0 119 

6. O Agrupamento promove nos alunos o 
conhecimento da cultura local e regional. 

0 1 9 35 32 38 4 0 0 76,9 3 0 0 119 

7. O Agrupamento tem um horário de 
atendimento e de funcionamento que 
responde às necessidades da população 
que serve. 

1 0 2 21 51 39 5 0 0 82,0 4 0 0 119 

8. Os serviços da Escola-Sede do 
Agrupamento estão bem sinalizados e 
orientam bem as pessoas que não a 
conhecem. 

2 0 10 21 35 47 4 0 0 79,7 3 0 0 119 

Média Critério 8 - Resultados da Responsabilidade Social PD 81,1     

* N - Nunca; QN - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - Resposta 
Inválida; NR - Não Responde 

Critério 9 - Resultados do Desempenho-
Chave 

Contagem 

Média %NS %RI %NR 

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 

NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A administração local reconhece o mérito 
do Agrupamento e apoia as suas atividades. 

0 1 6 27 43 26 16 0 0 76,9 13 0 0 119 

2. O Agrupamento tem conseguido melhorar 
a sua organização interna através de 
processos de autoavaliação para elevar o 
seu desempenho.  

0 3 4 26 38 29 19 0 0 77,2 16 0 0 119 

3. A Direção faz uma boa gestão dos 
recursos humanos disponíveis no 
Agrupamento. 

0 4 7 27 42 27 12 0 0 75,1 10 0 0 119 

4. A Direção fez uma boa gestão dos 
espaços da Escola-Sede. 

0 2 3 29 31 36 18 0 0 79,0 15 0 0 119 

5. A Direção faz uma boa gestão do 
orçamento do Agrupamento. 

0 1 1 16 18 32 52 0 0 83,2 43 0 0 119 
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A partir dos questionários recolhidos, classificou-se a opinião dos docentes, por Critério 

da CAF, com o seguinte resultado: 

 

Gráfico 8 – Medidas de classificações do pessoal docente por critério 

6. O clima de Agrupamento criado pela 
atuação da Direção tem contribuído para o 
desenvolvimento da autoestima do pessoal 
docente. 

2 2 9 34 29 35 8 0 0 74,4 7 0 0 119 

7. O cumprimento dos horários dos 
professores é controlado. 

2 1 3 14 27 46 26 0 0 83,2 22 0 0 119 

8. As práticas de ensino desenvolvidas são 
adequadas e melhoram o rendimento dos 
alunos. 

0 0 7 33 40 32 7 0 0 77,3 6 0 0 119 

9. O Agrupamento preocupa-se em informar 
os alunos relativamente ao prosseguimento 
dos seus estudos/integração na vida ativa. 

0 0 5 21 31 55 7 0 0 84,0 6 0 0 119 

10. A avaliação dos resultados efetuada tem 
levado à reflexão sobre a adequação das 
metodologias utilizadas e dos apoios 
educativos proporcionados. 

0 3 5 23 30 49 9 0 0 81,3 8 0 0 119 

11. O Agrupamento tem conseguido melhorar 
os resultados escolares dos alunos. 

0 1 11 45 38 14 10 0 0 69,7 8 0 0 119 

Média Critério 9 - Resultados do Desempenho-Chave PD 78,3     

* N - Nunca; QN - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - Resposta 
Inválida; NR - Não Responde 
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Da análise do gráfico 8, concluiu-se que, globalmente, em todos os critérios 

analisados, o Pessoal Docente fez uma avaliação muito positiva. 

Comparativamente com o ciclo anterior, todos os critérios foram avaliados com 

uma percentagem superior. 

 

 

3.1.1.2.3 Sugestões de melhoria do Pessoal Docente 
 

É de referir que 12% dos docentes, que responderam ao questionário, propuseram 

medidas para a melhoria do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Taxa de sugestões do Pessoal Docente 

 

Verificou-se uma subida de 4% na proposta de medidas de melhoria, face ao ciclo 

anterior. 

 

Relativamente aos resultados das sugestões de melhoria indicadas pelos docentes 

obteve-se a seguinte tabela: 

 

Tabela 3 – Sugestões de melhoria do Pessoal Docente 

Sugestões de melhoria (resumo) Contagem % 

Mais rigidez nos mecanismos de atuação, por parte da Direção, nas situações de indisciplina. 2 14 

Existirem pelo menos dois agrupamentos de escolas. 1 7 

Baixar os preços e melhorar a qualidade e a oferta dos produtos do bar. 1 7 

Disponibilizar uma ou duas salas, em permanência, suficientemente grandes para acomodar 

alunos, em carteiras individuais, a fim de realizar as fichas de avaliação com isenção. 
1 7 

Calendarização das reuniões de avaliação: por escolas, Ponte e Cordinha no mesmo dia, uma 

vez que não há docentes a lecionar nas duas escolas; e algumas turmas de Lagares e Oliveira. 
1 7 

Maior controle da indisciplina na sala de aula e fora dela. 1 7 
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Os docentes identificaram como sendo a área prioritária de intervenção “Mais 

rigidez nos mecanismos de atuação, por parte da Direção, nas situações de indisciplina”.  

 
 
 
 

3.1.1.3. Resultados dos questionários do Pessoal Não Docente 
 
3.1.1.3.1. Caraterização dos inquiridos 
 
 Relativamente ao Pessoal Não Docente, que respondeu, foi possível fazer a 

sua caraterização relativamente a algumas dimensões. Vejamos a sua caraterização: 

 

 Etária 

 

 Gráfico 10 – Caraterização etária do Pessoal Não Docente que respondeu 
 

 

 

 

 

Maior controlo das entradas e saídas dos alunos na portaria. 1 7 

Diminuir a falta de assiduidade de pessoal docente e não docente. 1 7 

Construção de uma nova escola para o 1º ciclo em Oliveira do Hospital. 1 7 

Ultimar a reabilitação da escola sede. 1 7 

Desenvolver estratégias promotoras da disciplina em algumas turmas. 1 7 

O tipo de questionário não deveria privilegiar a escola sede. 1 7 

Atribuir uma sala a cada turma. 1 7 

Total 14 100 
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 Género 

 
                                       Gráfico 11 – Caraterização por sexo do Pessoal Não Docente que respondeu 

 

 

 Categoria profissional 

 

                            Gráfico 12 – Categoria profissional do Pessoal Não Docente que respondeu 

 

 

3.1.1.3.2 Resultados por Critério  

Quanto aos questionários aplicados ao Pessoal Não Docente, obteve-se o seguinte 

conjunto de tabelas:   

 

 

 

Conjunto de tabelas 2 – Opinião do Pessoal Não Docente 
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Critério 1 - Liderança 

Contagem 

Média %NS %RI %NR 

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

 
N* 

 
QN* PV* MV* QS* S* 

NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Direção incentiva o envolvimento e a 

participação da comunidade educativa na 
elaboração do Projeto Educativo. 

0 2 3 3 1 6 3 0 0 68,0 16,7 0,0 0,0 18 

2. A Direção faz reuniões com o pessoal não 

docente para divulgar a missão e os objetivos 
do Agrupamento, explicitados no Projeto 
Educativo. 

2 4 0 3 4 4 1 0 0 57,6 5,6 0,0 0,0 18 

3. A Direção/Coordenação de 

Estabelecimento/Chefes fomentam, com a 
sua atuação, um ambiente de confiança e 
solidariedade. 

2 1 3 4 1 7 0 0 0 64,4 0,0 0,0 0,0 18 

4. A Direção monitoriza o absentismo e tem 

uma política ativa para a sua diminuição. 
1 0 4 2 4 4 0 0 0 55,6 0,0 0,0 0,0 15 

5. A Direção/Coordenação de 

Estabelecimento/Chefes são competentes e 
procuram apoiar e resolver os problemas. 

0 1 7 2 4 4 0 0 0 63,3 0,0 0,0 0,0 18 

6. O Agrupamento fomenta e implementa 

Projetos que contribuem para a formação 
contínua.  

1 2 6 2 4 2 1 0 0 54,1 5,6 0,0 0,0 18 

7. A Direção tem mecanismos de atuação 

adequados nas diferentes situações de 
indisciplina. 

0 3 4 2 6 1 2 0 0 57,5 11,1 0,0 0,0 18 

Média Critério 1 60,1     

* N - Nunca; QS - Quase Nunca ; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - 
Resposta Inválida; NR - Não Responde  

Critério 2 - Planeamento e Estratégia 

Contagem 

Média 
% 
NS 

% 
RI 

% 
NR 

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

 
N* 

 
QN* PV* MV* QS* S* 

NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Direção publicita os aspetos 
fundamentais do Projeto Educativo, do 
Regulamento Interno e do Plano Anual de 
Atividades. 

1 1 2 2 4 6 2 0 0 71,3 11,1 0,0 0,0 18 

2.  O Plano Anual de Atividades contém um 
conjunto coerente e viável de atividades, 
incorporando um conjunto de objetivos 
realizáveis. 

0 0 4 6 3 3 2 0 0 66,3 11,1 0,0 0,0 18 

3. A Direção dá a conhecer, de forma clara, 
as linhas orientadoras da política e estratégia 
do Agrupamento. 

2 2 3 2 1 6 2 0 0 60,0 11,1 0,0 0,0 18 

4.  Os objetivos básicos que fazem parte do 
planeamento e estratégia do Agrupamento 
são assumidos pelo pessoal não docente.  

1 1 2 5 3 4 2 0 0 65,0 11,1 0,0 0,0 18 

5.  O pessoal não docente sabe enumerar os 
objetivos do Agrupamento que são relevantes 
para o desenvolvimento da sua prática. 

2 2 4 4 1 3 2 0 0 51,3 11,1 0,0 0,0 18 

Média Critério 2 62,8     

* N - Nunca; QS - Quase Nunca; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - 
Resposta Inválida; NR - Não Responde  
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Critério 3 – Pessoal Não Docente 
Contagem 

Média 
%  
NS 

%  
RI 

% NR 
Número total 
de respostas 
por indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Direção incentiva e motiva o pessoal não 
docente a empenharem-se na melhoria 
contínua do Agrupamento. 

2 4 5 3 4 0 0 0 0 43,3 0,0% 0,0% 0,0% 18 

2. A Direção promove e incentiva o pessoal 
não docente a frequentar ações de formação 
estimulando-as a práticas de desempenho 
inovadoras. 

0 3 2 4 4 4 1 0 0 61,1 5,6% 0,0% 0,0% 18 

3. A Direção encoraja o trabalho em equipa. 0 0 5 6 2 5 0 0 0 67,8 0,0% 0,0% 0,0% 18 

4. No Agrupamento é reconhecido o esforço e 
o sucesso das pessoas como forma de 
incentivar o seu envolvimento e 
responsabilidade. 

2 3 2 4 2 4 1 0 0 52,2 5,6% 0,0% 0,0% 18 

Média Critério 3 56,1     

* N - Nunca; QS - Quase Nunca ; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - 
Resposta Inválida; NR - Não Responde  

Critério 4 – Parcerias e Recursos 
Contagem 

Média % NS % RI 
% 

NR 

Número total 
de respostas 
por indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Direção estabelece protocolos e celebra 
acordos de cooperação com instituições de 
formação, autarquias e coletividades. 

0 1 1 4 4 2 6 0 0 68,3 33,3% 0,0% 0,0% 18 

2. A Direção preocupa-se em facilitar ao 
pessoal não docente os recursos 
necessários ao seu desempenho. 

1 2 2 4 4 3 2 0 0 61,3 11,1% 0,0% 0,0% 18 

3. O Agrupamento promove a redução e 
reciclagem dos desperdícios. 

0 2 0 3 5 6 2 0 0 76,3 11,1% 0,0% 0,0% 18 

4. As instalações do Jardim-de-infância/ 
Escola são adequadas em termos de saúde, 
higiene e segurança no trabalho. 

2 1 3 4 4 3 1 0 0 58,8 5,6% 0,0% 0,0% 18 

5. O Agrupamento identifica e procura 
substituir as tecnologias antigas. 

2 2 5 3 2 2 2 0 0 48,8 11,1% 0,0% 0,0% 18 

6. A gestão das instalações, espaços e 
equipamentos é adequada às necessidades 
dos alunos e funcionalidade dos serviços. 

2 2 4 4 2 3 1 0 0 52,9 5,6% 0,0% 0,0% 18 

Média Critério 4 61,1     

* N - Nunca; QS - Quase Nunca ; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - 
Resposta Inválida; NR - Não Responde  
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Critério 5 – Processos 

Contagem 

Média % NS % RI % NR 
Número total 
de respostas 
por indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A Direção identifica e estabelece 
prioridades de melhoria e outras mudanças 
quer para o desenvolvimento quer para 
superar dificuldades. 

0 2 3 6 2 3 2 0 0 61,3 11,1% 0,0% 0,0% 18 

2. Na Agrupamento são estabelecidas 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. 

1 4 4 3 3 3 0 0 0 53,3 0,0% 0,0% 0,0% 18 

3. As melhorias introduzidas na Escola são 
resultantes de uma avaliação sistemática 
dos processos. 

0 1 3 4 3 3 4 0 0 65,7 22,2% 0,0% 0,0% 18 

Média Critério 5 60,1     

* N - Nunca; QS - Quase Nunca ; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - 
Resposta Inválida; NR - Não Responde  

Critério 6 - Resultados Orientados para os 
Alunos e Pais/Encarregados de Educação 

Contagem 

Média % NS % RI  %NR 

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. O Agrupamento preocupa-se com a segurança 

da comunidade escolar.  
0 2 2 3 5 6 0 0 0 72,2 0,0 0,0 0,0 18 

2. O Agrupamento proporciona um bom clima e 

ambiente de trabalho. 
0 2 6 2 4 4 0 0 0 62,2 0,0 0,0 0,0 18 

3. No Agrupamento há medidas para contrariar 

qualquer tipo de discriminação. 
1 2 3 4 3 2 3 0 0 56,0 16,7 0,0 0,0 18 

4. O Agrupamento cultiva nos alunos o respeito 

pelos outros, o espírito de solidariedade e a 
convivência democrática. 

0 3 2 5 3 3 2 0 0 61,3 11,1 0,0 0,0 18 

5. No Agrupamento há a preocupação em 

promover, apoiar e desenvolver no pessoal não 
docente o respeito pelos outros, um espírito de 
tolerância e o trabalho colaborativo e de partilha. 

0 1 5 5 3 4 0 0 0 64,4 0,0 
0,0 

 
0,0 18 

6. A Direção sabe lidar com os conflitos, queixas 

ou problemas pessoais. 
1 0 6 3 5 2 1 0 0 60,0 5,6% 0,0% 0,0% 18 

7. No Agrupamento há a possibilidade de conciliar 

o trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais. 
0 1 3 5 4 5 0 0 0 70,0 0,0% 0,0% 0,0% 18 

8. No Agrupamento há a possibilidade de conciliar 

o trabalho com assuntos relacionados com a 
saúde.  

0 1 2 6 3 6 0 0 0 72,2 0,0% 0,0% 0,0% 18 

9. O desempenho das tarefas do pessoal não 

docente vai ao encontro das necessidades do 
Jardim-de infância/Escola e dos alunos. 

0 0 4 1 5 7 1 0 0 77,6 5,6% 0,0% 0,0% 18 

Média Critério 6 66,2     

* N - Nunca; QS - Quase Nunca ; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - 
Resposta Inválida; NR - Não Responde  
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Critério 7 - Resultados relativos ao 
Pessoal Docente e Não Docente 

Contagem 

Média %NS %RI %NR  

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. No Agrupamento reconhece-se e 
valoriza-se o desempenho do pessoal não 
docente. 

0 2 4 3 6 3 0 0 0 64,4 0,0 0,0 0,0 18 

2. No Agrupamento, os critérios utilizados 
na distribuição de serviço do pessoal não 
docente, baseiam-se na clareza, 
imparcialidade, justiça e a sua aplicação 
tem em conta as capacidades profissionais 
de cada um, sendo dada a oportunidade 
para demonstrar as suas aptidões 
individuais e profissionais. 

3 0 5 3 3 3 1 0 0 54,1 5,6 0,0 0,0 18 

3. No Agrupamento procura-se que o 
pessoal não docente receba a formação 
adequada para o seu desempenho 
profissional e pessoal. 

1 2 6 3 3 2 1 0 0 52,9 5,6 0,0 0,0 18 

4. O Agrupamento ausculta, 
periodicamente, o pessoal não docente 
sobre os vários aspetos das suas funções. 

3 4 4 2 1 4 0 0 0 46,7 0,0 0,0 0,0 18 

5. O sistema de avaliação do desempenho 
do pessoal não docente utilizado tem em 
conta o contributo de cada um para o 
cumprimento dos objetivos fixados. 

3 0 6 1 5 1 2 0 0 50,0 11,1 0,0 0,0 18 

6. As instalações da Escola são mantidas 
em estado de conservação, higiene e 
segurança aceitáveis. 

0 1 1 5 3 8 0 0 0 77,8 0,0 0,0 0,0 18 

Média Critério 7 57,7     

* N - Nunca; QS - Quase Nunca ; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI - 
Resposta Inválida; NR - Não Responde  

Critério 8 - Resultados da responsabilidade 
social 

Contagem 

Média %NS %RI %NR  

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. O Agrupamento participa em programas de 
defesa do ambiente, de educação para a 
saúde, da preservação do património e dos 
recursos naturais. 

0 1 0 4 5 6 2 0 0 78,8 11,1 0,0 0,0 18 

2. A imagem da Escola na comunidade 
educativa em que está inserida é boa. 

0 0 2 1 10 3 2 0 0 77,5 11,1 0,0 0,0 18 

3. A comunidade educativa é incentivada a 
colaborar nas atividades realizadas pelo 
Agrupamento. 

0 1 1 5 2 4 5 0 0 70,8 27,8 0,0 0,0 18 

4. O Agrupamento utiliza diferentes meios de 
comunicação para divulgar as suas atividades. 

0 0 1 3 4 6 4 0 0 81,4 22,2 0,0 0,0 18 

5. O Agrupamento contribui para que o nível 
educativo e formativo da comunidade 
educativa local melhore. 

0 1 2 4 4 5 2 0 0 72,5 11,1 0,0 0,0 18 
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A partir dos questionários recolhidos, foi possível classificar a opinião do Pessoal Não 

Docente, por critério da CAF, obtendo-se o seguinte resultado: 

6. O Agrupamento promove nos alunos o 
conhecimento da cultura local e regional. 

0 0 3 5 6 3 1 0 0 70,6 5,6 0,0 0,0 18 

7. O Agrupamento tem um horário de 
atendimento e de funcionamento que 
responde às necessidades da população que 
serve. 

0 0 2 3 6 5 2 0 0 77,5 11,1 0,0 0,0 18 

8. Os serviços da escola-sede do 
Agrupamento, estão bem sinalizados e 
orientam bem as pessoas que não a 
conhecem. 

0 0 4 1 8 5 0 0 0 75,6 0,0 0,0 0,0 18 

Média Critério 8 75,6 
    * N - Nunca; QS - Quase Nunca ; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - 

Não Sabe; RI - Resposta Inválida; NR - Não Responde 

 

Critério 9 - Resultados do desempenho-
chave 

Contagem 

Média 
% 
NS 

%RI 
% 
NR 

Número 
total de 

respostas 
por 

indicador 

N* QN* PV* MV* QS* S* 
NS* RI* NR* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. Os meios de comunicação com a comunidade 
educativa, desenvolvidos pelo Agrupamento, são 
eficazes. 

0 0 2 3 6 3 4 0 0 65,0 22,2 0,0 0,0 18 

2. O desempenho do pessoal não docente é do 
agrado da comunidade educativa. 

0 1 1 3 6 4 3 0 0 74,7 16,7 0,0 0,0 18 

3. A administração local reconhece o mérito do 
Agrupamento e apoia as suas atividades. 

0 0 0 6 4 4 4 0 0 77,1 22,2 0,0 0,0 18 

4. A comunidade educativa é incentivada a 
colaborar nas atividades realizadas no Jardim de 
Infância / Escola. 

0 1 2 5 1 4 5 0 0 67,7 27,8 0,0 0,0 18 

5. A Direção faz uma boa gestão dos espaços 
dos Jardins de Infância/ Escola. 

0 1 5 1 4 4 3 0 0 66,7 16,7 0,0 0,0 18 

6. O clima de Agrupamento, criado pela atuação 
da Direção, tem contribuído para o 
desenvolvimento da autoestima do pessoal não 
docente. 

0 3 3 3 4 3 2 0 0 61,3 11,1 0,0 0,0 18 

7. A Escola controla as faltas e o atraso do 
pessoal não docente. 

3 1 0 2 3 8 1 0 0 69,4 5,6 0,0 0,0 18 

8. O Agrupamento tem conseguido melhorar a 
sua organização interna, através de processos 
de autoavaliação para elevar o seu 
desempenho. 

0 0 2 4 5 3 4 0 0 72,9 22,2 0,0 0,0 18 

Média Critério 9 69,3     

* N - Nunca; QS - Quase Nunca ; PV - Poucas Vezes; MV - Muitas Vezes; QS - Quase Sempre; S - Sempre; NS - Não Sabe; RI 
- Resposta Inválida; NR - Não Responde  
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Gráfico 13 – Medidas de classificação do Pessoal Não Docente por critério. 

 

 

Da análise do gráfico 13, conclui-se que:  

- Globalmente, o Pessoal Não Docente fez uma avaliação positiva de todos os 

critérios analisados.  

- Do confronto das pontuações atribuídas a cada critério, evidencia-se que os 

critérios relativos ao Pessoal Docente e Não Docente, e Resultados relativos ao Pessoal 

Docente e Não Docente, têm uma pontuação abaixo de 60.  

- À semelhança dos resultados apresentados pelo Pessoal Docente, também aqui 

o critério 7 (Resultados relativos ao Pessoal Docente e Não Docente) é um dos critérios 

com percentagem mais baixa. 

- À semelhança dos resultados apresentados pelo Pessoal Docente, também o 

critério 8 (Resultados da responsabilidade social) é um dos critérios com percentagem 

mais alta. 

- Comparativamente com o ciclo anterior, todos os critérios apresentam uma 

percentagem superior. 
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3.1.1.2.3 Sugestões de melhoria do Pessoal Não Docente 

É de referir que 17% dos elementos do Pessoal Não Docente (PND), que 

responderam ao questionário, propuseram medidas para melhorar o Agrupamento, mais 

5% que no ciclo avaliativo anterior. 

 

Gráfico 14 – Sugestões de melhoria do PND que respondeu 

 

 

Relativamente aos resultados das sugestões de melhoria indicadas pelo PND 

obteve-se a seguinte tabela: 

 
 

Tabela 4 – Sugestões de melhoria do Pessoal Não Docente 

 

O Pessoal Não Docente não destacou nenhuma área prioritária de intervenção, 

apresentando de forma equitativa, algumas sugestões de melhoria. 

 

 

3.1.1.4. Resultados dos questionários dos Pais/Encarregados de Educação 

3.1.1.4.1. Caraterização dos inquiridos 

 

Quanto aos pais/encarregados de educação, que responderam, foi possível fazer a 

sua caraterização relativamente a algumas dimensões. Vejamos a sua caraterização: 

 

Sugestões de melhoria (resumo) Contagem % 

Contratar mais pessoal não docente e incentivar a comunidade não educativa a 
participar mais na vida escolar e atividades desenvolvidas no contexto escolar. 

1 33,3 

A direção deveria ser mais exigente com incumprimento das tarefas do pessoal não 
docente e sua assiduidade e mais interventivo na indisciplina dos alunos. 

1 33,3 

Uma maior relação pessoal da comunidade escolar. 1 33,3 
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- Etária 

 
 
                      Gráfico 15 – Caraterização etária dos pais e encarregados de educação que responderam 

 
 
- Género                

 
Gráfico 16 – Caraterização por sexo dos pais/EE que responderam 

 
 
- Nível de ensino dos educandos 
 

                           

Gráfico 17 – Nível de ensino dos educandos dos pais/EE que responderam 
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Importa referir que neste ciclo avaliativo se registou: 

 uma descida da taxa de participação dos pais/EE das crianças do pré- escolar; 

 uma  ligeira descida da taxa de participação dos pais/EE dos alunos do 1ºCEB; 

 uma descida da taxa de participação dos pais/EE dos alunos do 3ºciclo; 

 um aumento da  taxa de participação dos pais/EE dos alunos do 2ºciclo; 

 um aumento significativo da  taxa de participação dos pais/EE dos alunos  do 

ensino secundário. 

 

 

3.1.1.4.2 Nível de satisfação dos Pais/Encarregados de Educação  
 

Relativamente aos resultados dos questionários aplicados aos pais/encarregados 

de educação sobre o seu grau de satisfação obteve-se a seguinte tabela: 

 
Tabela 5 – Grau de satisfação dos Pais/Encarregados de Educação 

 

Satisfação com... 
Contagem 

Média % NS %NR % RI MI* I* PS* S* MS* TS* 
NS* NR* RI* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. Os representantes dos pais/encarregados de 
educação participam na elaboração do Projeto 
Educativo 2 1 6 20 13 4 11 0 0 63,0 19,3 0,0 0,0 

2. A divulgação do Projeto Educativo é adequada.  1 3 8 24 12 5 4 0 0 61,9 7,0 0,0 0,0 

3. A divulgação do Regulamento Interno é adequada.  2 2 10 26 7 5 5 0 0 58,8 8,8 0,0 0,0 

4. Conheço o Regulamento Interno. 3 3 9 26 7 5 4 0 0 57,4 7,0 0,0 0,0 

5. A educação pré-escolar / o ensino ministrado ao meu 
educando corresponde às minhas expectativas.  0 3 3 28 13 5 5 0 0 65,4 8,8 0,0 0,0 

6. A Escola facilita a inclusão de todos os alunos. 1 0 7 27 17 3 2 0 0 64,7 3,5 0,0 0,0 

7. As famílias são incentivadas a participar nas 
atividades escolares.  0 1 9 21 20 6 0 0 0 67,4 0,0 0,0 0,0 

8. A oferta de atividades promovidas pela Escola é 
adequada.  1 2 8 33 8 5 0 0 0 61,1 0,0 0,0 0,0 

9. A Associação de Pais motiva as famílias a 
participarem na vida da Escola. 0 5 7 29 4 4 8 0 0 58,0 14,0 0,0 0,0 

10. Os pais/encarregados de educação têm confiança 
nos educadores/professores. 0 0 4 21 24 8 0 0 0 72,6 0,0 0,0 0,0 

11. A Escola atende às minhas críticas e sugestões. 1 1 11 26 12 2 4 0 0 60,0 7,0 0,0 0,0 

12. A Escola é organizada e funciona de forma eficaz. 0 2 10 30 15 0 0 0 0 60,4 0,0 0,0 0,0 

13. O horário de atendimento do Educador / Professor 
Titular de Turma / Diretor de Turma é adequado. 1 1 6 28 13 0 0 0 0 52,3 0,0 0,0 0,0 

14. No atendimento aos pais/encarregados de 
educação há garantia de privacidade. 1 1 1 21 17 16 0 0 0 75,1 0,0 0,0 0,0 

15. A informação que recebo sobre a assiduidade, 
aproveitamento e comportamento do meu educando é 
atempada. 0 0 6 18 23 10 0 0 0 73,0 0,0 0,0 0,0 

16.Nas situações de indisciplina os mecanismos de 
atuação, do Agrupamento, são adequadas 7 7 10 19 7 0 7 0 0 44,8 12,3 0,0 0,0 
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17. Há segurança na Escola e um bom 
acompanhamento dos alunos 7 5 16 21 7 4 0 0 0 51,9 0,0 0,0 0,0 

18. As instalações da Escola são mantidas em estado 
de conservação e segurança aceitáveis. 3 8 11 22 7 5 1 0 0 53,2 1,8 0,0 0,0 

19. As instalações da Escola são mantidas em estado 
de higiene aceitável. 0 2 9 29 12 5 0 0 0 63,2 0,0 0,0 0,0 

20. Os equipamentos e materiais da Escola são 
adequados. 2 3 10 32 9 1 0 0 0 56,1 0,0 0,0 0,0 

21. O apoio prestado pelos assistentes 
operacionais/técnicos é adequado. 1 1 8 26 14 3 4 0 0 66,4 7,0 0,0 0,0 

22. O atendimento nos diversos serviços é eficaz e 
cortês. 0 0 5 33 15 3 1 0 0 65,7 1,8 0,0 0,0 

23. A Escola proporciona os apoios adequados para os 
alunos com dificuldades de aprendizagens. 2 1 7 27 8 2 10 0 0 55,2 17,5 0,0 0,0 

24.A Escola proporciona os apoios adequados para os 
alunos que pretendem ir mais além em determinadas 
matérias. 2 2 11 21 8 0 13 0 0 54,1 22,8 0,0 0,0 

25.As parcerias/protocolos que a escola estabelece com 
instituições locais/empresas são uma mais- valia para 
os alunos. 0 1 1 30 14 1 10 0 0 65,5 17,5 0,0 0,0 

26. As tecnologias de informação que a Escola 
disponibiliza (página, Net alunos) são uma mais-valia 
para o conhecimento da vida escolar do meu educando. 2 1 11 26 10 1 6 0 0 66,4 10,5 0,0 0,0 

27. A Escola promove a preservação do ambiente. 0 0 3 22 23 6 3 0 0 71,9 5,3 0,0 0,0 

28. Os serviços de Ação Social Escolar funcionam de 
forma eficaz.  1 2 3 21 8 1 21 0 0 60,0 36,8 0,0 0,0 

29. As campanhas de solidariedade promovidas pelo 
Agrupamento são adequadas.  0 0 4 25 11 0 17 0 0 63,5 29,8 0,0 0,0 

30. Os serviços da escola-sede do Agrupamento, estão 
bem sinalizados e orientam bem as pessoas que não a 
conhecem. 1 3 5 33 7 4 4 0 0 60,4 7,0 0,0 0,0 

Média de satisfação dos pais/encarregados de educação 61,6  

* MI - Muito Insatisfeito; I - Insatisfeito; PS - Pouco Satisfeito; S - Satisfeito; MS - Muito Satisfeito; TS - Totalmente Satisfeito; NS - Não Sabe; NR - 
Não Responde;RI - Resposta Inválida;  

 
 

Da análise da tabela 5, conclui-se que o nível de satisfação dos encarregados de 

educação é baixo, uma vez que a média é inferior a 70.  

Comparativamente com o ciclo avaliativo anterior verificou-se uma descida no nível de 

satisfação dos pais/encarregados de educação. 

 
 
 
 
 
 

3.1.1.4.3 Sugestões de melhoria dos encarregados de educação 

É de registar que 88% dos pais/encarregados de educação que responderam ao 

questionário propuseram medidas para melhorar o agrupamento. 
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                       Gráfico 18 – Taxa de sugestões de melhoria dos pais/EE que responderam 

 

A partir dos resultados das sugestões de melhoria indicadas pelos 

pais/encarregados de educação obteve-se a seguinte tabela: 

 

 

Tabela 6 – Sugestões de melhoria dos pais/encarregados de educação 

Sugestões de melhoria - EE Contagem % 

Aumentar o número de assistentes operacionais e apostar na sua formação 6 12,0 

Maior rigor no que concerne a lidar com casos de indisciplina 6 12,0 

Melhorar o serviço e a comida da cantina 4 8,0 

Melhorar a vigilância/segurança 4 8,0 

Melhorar as condições da escola 3 6,0 

Melhorar a eficácia no sistema de controlo de entradas e saídas 3 6,0 

Promover estratégias de proximidade entre a escola e pais/encarregados de educação 3 6,0 

Aumentar o número de atividades 2 4,0 

Melhorar a higiene das casas de banho 2 4,0 

Melhorar os espaços de convívio/lazer 1 2,0 

Remover as placas de amianto 1 2,0 

Melhorar as salas de aula 1 2,0 

Melhorar as casas de banho 1 2,0 

Melhorar o aquecimento 1 2,0 

Melhorar a limpeza 1 2,0 

Promover um melhor desempenho dos alunos 1 2,0 

Melhorar o material informático 1 2,0 

Mais autoridade por parte dos professores 1 2,0 

Disponibilizar mais informação 1 2,0 

Adotar medidas promotoras da boa integração de alunos novos/fase de transição de ciclo 1 2,0 
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As principais áreas de intervenção que os pais/encarregados de educação 

identificaram como a necessitar de melhorias centram-se no aumento do número de 

assistentes operacionais e apostar na sua formação e no maior rigor na atuação em casos 

de indisciplina. 

 

 

3.1.1.5. Resultados dos questionários dos Alunos 

3.1.1.5.1. Caraterização dos inquiridos 

No que diz respeito aos alunos inquiridos, foi possível fazer a sua caraterização 

relativamente a algumas dimensões. Veja-se: 

 

- Etária 

 
                                   Gráfico 19 – Nível etário dos alunos que responderam 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alargar a oferta no ensino secundário 1 2,0 

Controlar o uso de tabaco no recinto escolar 1 2,0 

Aumentar a ajuda no pré-escolar 1 2,0 

Proibição do uso de telemóveis/Tablets dentro do recinto escolar 1 2,0 

Melhorar o apoio às crianças que fazem parte de turmas mistas 1 2,0 

Melhorar o acompanhamento aos alunos  1 2,0 

Total 50 100 
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- Género 

 
                                 Gráfico 20 – Caraterização por sexo dos alunos que responderam 

 
 

- Nível de ensino                              

 

Gráfico 21 – Nível de ensino dos alunos que responderam 

 

A EA decidiu não inquirir os alunos desde a educação pré-escolar até ao 3.º ano do 

1º CEB, dado o seu nível de maturidade e uma perceção muito própria da realidade 

envolvente. 

 Continuam a ser os alunos do 2º e 3º ciclo os que apresentam a maior taxa de 

participação, verificando-se um aumento na participação dos alunos do 1º ciclo e uma 

descida na participação dos alunos do secundário/profissional. 
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3.1.1.5.2 Nível de satisfação dos Alunos 

Os resultados dos questionários aplicados aos alunos sobre o seu grau de 

satisfação permitiram obter a seguinte tabela: 

 

Tabela 7 – Grau de satisfação dos alunos 

Satisfação com alunos 
Contagem 

Média %NS %NR %RI MI* I* PS* S* MS* TS* 
NS* NR* RI* 

Pontuação 0 20 40 60 80 100 

1. A divulgação do Projeto Educativo é adequada. 3 0 7 35 32 18 35 0 0 70,9 26,9 0,0 0,0 

2. A divulgação do Regulamento Interno é adequada.  5 0 6 43 39 15 22 0 0 68,9 16,9 0,0 0,0 

3. O ensino que é praticado corresponde às minhas 
expectativas. 5 2 5 57 39 20 2 0 0 68,6 1,5 0,0 0,0 

4. Os assistentes operacionais (auxiliares de ação 
educativa) tratam-me com respeito. 2 2 15 26 35 49 1 0 0 76,7 0,8 0,0 0,0 

5. Os professores tratam-me com respeito. 2 0 0 25 32 70 1 0 0 85,7 0,8 0,0 0,0 

6. Trato com respeito os professores.  2 0 4 28 36 59 1 0 0 82,3 0,8 0,0 0,0 

7.Trato com respeito os assistentes operacionais.  1 0 2 19 48 59 1 0 0 85,0 0,8 0,0 0,0 

8. Tenho uma conduta adequada na sala de aula.  2 1 6 41 49 30 1 0 0 74,7 0,8 0,0 0,0 

9. Nas situações de indisciplina os mecanismos de 
atuação, do Agrupamento, são adequadas 4 3 17 36 38 22 10 0 0 63,1 7,7 0,0 0,0 

10. O ambiente e o espaço físico da Escola são 
agradáveis 4 9 18 27 40 32 0 0 0 68,6 0,0 0,0 0,0 

11. A Escola é segura. 5 5 9 30 41 40 0 0 0 73,4 0,0 0,0 0,0 

12. Existem espaços de recreio, desportivos e de lazer 
com área suficiente.  4 5 13 40 28 40 0 0 0 71,2 0,0 0,0 0,0 

13. O computador ou outros recursos pedagógicos são 
usados em sala de aula com alguma frequência.  10 8 18 34 45 14 1 0 0 61,4 0,8 0,0 0,0 

14. Os professores estimulam e preparam os alunos 
para uma aprendizagem autónoma e contínua.  3 2 4 30 46 43 2 0 0 78,0 1,5 0,0 0,0 

15. Os professores informam os alunos sobre os 
critérios de avaliação. 5 1 3 15 32 73 1 0 0 84,5 0,8 0,0 0,0 

16. Os professores apresentam com clareza os 
objetivos das atividades propostas em contexto de sala 
de aula. 2 2 5 25 52 43 1 0 0 79,1 0,8 0,0 0,0 

17. Os professores utilizam diferentes metodologias de 
ensino.  4 2 4 28 49 42 1 0 0 77,5 0,8 0,0 0,0 

18. Os professores utilizam diferentes formas de 
trabalhar com os alunos. 3 3 5 32 42 43 2 0 0 76,9 1,5 0,0 0,0 

19. Os professores estimulam a participação dos 
alunos. 2 1 8 30 44 43 2 0 0 77,8 1,5 0,0 0,0 

20. Os professores atendem os alunos sempre que os 
procuram para resolver algum problema. 2 2 5 26 44 49 2 0 0 79,8 1,5 0,0 0,0 

21. Os professores transmitem-me orientações sobre 
como devo estudar/trabalhar. 4 2 5 19 43 55 2 0 0 80,6 1,5 0,0 0,0 

22.Os professores informam-me sobre a minha 
evolução nas aprendizagens. 6 3 5 23 52 40 1 0 0 76,0 0,8 0,0 0,0 

23. As aulas de apoio contribuem para o meu sucesso 
escolar. 4 0 7 21 44 31 23 0 0 76,3 17,7 0,0 0,0 
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 Da análise da tabela 7, conclui-se que existe um elevado nível de satisfação dos 

alunos do Agrupamento, pois a média é superior a 70%, tendo-se verificado um ligeiro 

aumento em comparação com o ciclo avaliativo anterior. 

 
 
 
 
3.1.1.5.3 Sugestões de melhoria dos Alunos 
 

Constatou-se que 89 % dos alunos apresentaram medidas para melhorar o 

Agrupamento, face aos 47% do ciclo anterior. Tal indicador é muito valioso, pois permite 

afirmar que os alunos estão motivados para participar mais e ativamente na melhoria das 

condições do local onde passam a maior parte do seu tempo. 

24. Estou satisfeito com o serviço prestado no 
refeitório.  14 6 14 30 30 22 14 0 0 61,0 10,8 0,0 0,0 

25. Estou satisfeito com a qualidade das refeições. 16 9 24 26 25 16 14 0 0 54,3 10,8 0,0 0,0 

26. Estou satisfeito com a variedade das refeições. 12 11 18 32 25 18 14 0 0 57,4 10,8 0,0 0,0 

27. Estou satisfeito com a quantidade servida. 10 6 11 34 25 31 13 0 0 65,8 10,0 0,0 0,0 

28. Estou satisfeito com a qualidade dos produtos que 
se vendem no bar.  7 1 4 25 42 39 12 0 0 75,8 9,2 0,0 0,0 

29. Estou satisfeito com a variedade dos produtos que 
se vendem no bar.  8 4 6 23 43 33 13 0 0 72,1 10,0 0,0 0,0 

30. Estou satisfeito com os preços praticados no bar. 24 10 12 33 22 14 15 0 0 50,6 11,5 0,0 0,0 

31. Estou satisfeito com os serviços 
(Papelaria/reprografia, Biblioteca, administrativos) 
prestados pela Escola. 2 1 7 35 39 38 8 0 0 76,4 6,2 0,0 0,0 

32. Sou informado sobre as atividades promovidas pela 
Escola. 4 5 7 27 35 52 0 0 0 76,9 0,0 0,0 0,0 

33. Estou satisfeito com as atividades dinamizadas pela 
Escola. 5 2 7 35 46 35 0 0 0 73,8 0,0 0,0 0,0 

34. A minha opinião/sugestão é aceite na Escola. 7 4 9 37 39 26 8 0 0 68,7 6,2 0,0 0,0 

35. A Escola inclui todos os alunos. 5 1 7 23 25 64 5 0 0 80,6 3,8 0,0 0,0 

36. Gosto de estar nesta Escola.  7 8 8 31 31 44 1 0 0 71,5 0,8 0,0 0,0 

Média de satisfação dos alunos 72,5  

* MI - Muito Insatisfeito; I - Insatisfeito; PS - Pouco Satisfeito; S - Satisfeito; MS - Muito Satisfeito; TS - Totalmente Satisfeito; NS - Não Sabe; 
NR - Não Responde; RI - Resposta Inválida;  
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Gráfico 22 – Taxas de sugestões de melhoria dos alunos que responderam 

 

Com base nos resultados das sugestões de melhoria indicadas pelos alunos 

obteve-se a seguinte tabela: 

 
 

Tabela 8 – Sugestões de melhoria dos alunos 

Sugestões de melhoria - Alunos 
Contag

em 
% 

Melhorar a comida da cantina. 16 32,0 

Melhorar o material informático. 13 26,0 

Melhorar o campo de futebol. 7 14,0 

Reduzir os preços no bar 6 12,0 

Melhorar a vigilância/segurança. 4 8,0 

Melhorar os espaços exteriores 4 8,0 

Aumentar a duração dos intervalos. 4 8,0 

Melhorar as condições da escola. 3 6,0 

Remover as placas de amianto. 3 6,0 

Aumentar o número de atividades. 3 6,0 

Melhorar a recolha de lixo. 3 6,0 

Melhorar o aquecimento. 3 6,0 

Melhorar a higiene das casas de banho. 3 6,0 

Melhorar os espaços de convívio/lazer. 2 4,0 

Melhorar o espaço da cantina. 2 4,0 

Fomentar o civismo dos alunos. 2 4,0 

Aumentar o número de atividades lúdicas. 2 4,0 

Aumentar o número de tempos livres. 2 4,0 

Melhorar o acesso à Internet. 2 4,0 

Aumentar a variedade de produtos no bar 2 4,0 
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As principais áreas de intervenção que os alunos identificaram como a necessitar 

de maior atenção centra -se: 

 Na melhoria da comida na cantina; melhorar o material informático e melhorar o 

campo de futebol. 

 

 

3.1.1.6. Resultados globais dos questionários 

As pontuações dos critérios que se apresentam (numa escala de 0 a 100) na tabela 

seguinte, foram feitas com base nos questionários aplicados ao pessoal docente e pessoal 

não docente. Os resultados relativos ao critério 6 (resultados orientados para os Alunos e 

Pais/Encarregados de Educação), integraram também as pontuações dadas pelos alunos 

e pelos pais/encarregados de educação.  

Relativamente à classificação da opinião da comunidade educativa, por critério da 

CAF, o resultado é o seguinte: 

 

Tabela 9 – Opinião e grau de satisfação da Comunidade Educativa 

Critério 

Pontuação 

Média Pessoal 
Docente 

Pessoal 
Não 

Docente 
Pais/EE Alunos 

1. Liderança 77,9 60,1   69,0 

2. Planeamento e estratégia 80,6 62,8   71,7 

3. Pessoal Docente e Não Docente 75,6 56,1   65,9 

4. Parcerias e recursos 72,8 61,1   67,0 

5. Processos 83,8 60,1   72,0 

6. Resultados orientados para os 

Alunos e Pais/Encarregados de 

Educação* 

78,0 66,2 61,6 72,5 69,6 

7. Resultados relativos ao Pessoal 

Docente e Não Docente 
72,2 57,7   65,0 

8. Resultados da responsabilidade 

social 
81,1 75,6   78,4 

9. Resultados do desempenho-chave 78,3 69,3   73,8 

Média final dos questionários 70,2 

Melhorar as salas de aula. 1 2,0 

Melhorar o ginásio. 1 2,0 

Melhorar a limpeza. 1 2,0 

Ter Televisão na sala de convívio e associação de estudantes. 1 2,0 

Melhorar os métodos de ensino. 1 2,0 

Melhorar a cozinha pedagógica. 1 2,0 

Aumentar o espaço do bar. 1 2,0 
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Gráfico 23- Medidas de classificações da Comunidade Educativa por critério 

 

 

 A análise do gráfico permite concluir que a avaliação é positiva, verificando-se um 

aumento do grau de satisfação relativamente ao ciclo avaliativo anterior. 

 

 

 

 
3.1.2. Grelha de autoavaliação 
 

A EA preencheu a grelha de autoavaliação (anexo II), onde foram analisados os 

indicadores dos diferentes critérios e subcritérios da CAF.  

Para o preenchimento da mesma, a equipa sustentou-se no seu conhecimento sobre o 

“modus operandi” do Agrupamento e dos seus resultados, bem como, na procura e análise 

de várias evidências (concretas e objetivas) para fundamentar cada prática de gestão do 

Agrupamento. A equipa de autoavaliação procedeu à leitura e análise de vários 

documentos, dos quais se destacam: Projeto Educativo; Regulamento Interno; Projeto de 

Intervenção; Projeto AEOH+; Plano Anual de Atividades; Legislação; Atas de Conselho 

Geral; Atas de Conselho Administrativo; Atas de Conselho Pedagógico; Atas de Conselho 

de Diretores de Turma; Atas de Conselhos de Turma; Atas de departamento; Atas de área 

disciplinar; Planificações; Convocatórias; Protocolos; Sítio da Câmara Municipal; Sítio do 
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Agrupamento; Facebook do Agrupamento; “Mega5”; sítio da Rádio Boa Nova; Relatório de 

Avaliação Externa; Plano de Melhorias; Plano de Ação Estratégica Medida de Promoção 

para o Sucesso; Taxas de sucesso académico e de empregabilidade; Correio Eletrónico 

dos docentes; Relatório de Autoavaliação 14-16; Pautas; Livro de reclamações; Relatórios 

dos Coordenadores Diretores de Turma; Protocolos/contratos; PowerPoint das reuniões 

gerais de início e final de cada ano letivo; Plataforma GIAE; Painéis Informativos; Critérios 

de avaliação; Documentação da Equipa do Quadro de Mérito; Plataforma REVVASE;  

InfoEscolas - Estatísticas do Ensino Básico e Secundário. 

 

Os resultados de avaliação do Agrupamento através das diferentes dimensões da 

CAF podem ser observados no gráfico seguinte: 

 

 
 

Gráfico 24- Medidas de classificações da grelha de autoavaliação por critério 

 

A análise, por critério da CAF, permite concluir que:  

• O critério 9, Resultados do desempenho-chave, apresenta uma pontuação ligeiramente 

mais baixa do que os demais. 

• Nos critérios de Meios, as ações desenvolvidas pela escola encontram-se na fase de 

ajustar (revisão/avaliação). Assim, consideramos que seria profícuo aprofundar o ciclo de 
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PDCA, completando-o e desenvolvendo-o, com o objetivo da comparabilidade das práticas 

do Agrupamento com outras organizações similares.  

• No que diz respeito aos critérios de Resultados, podemos concluir que é visível, uma 

tendência de estabilidade nos resultados e alcance de algumas metas relevantes, sendo 

recomendável, para além de um aprofundamento da consecução dos resultados relativos 

ao pessoal docente e não docente, uma maior atenção aos resultados – chave do 

Agrupamento.  

 

 

3.1.3. Resultado final 

 

Tabela 10- Resultado final da autoavaliação 

Critério 

Pontuação 

Média Pessoal 
Docente 

Pessoal 
Não 

Docente 
Pais/EE Alunos 

Grelha de 
Autoavaliação. 

1. Liderança 77,9 60,1   77,6 71,9 

2.Planeamento e estratégia 
 

80,6 
62,8   

 

80,1 
74,5 

3. Pessoal Docente e Não 

Docente 
75,6 56,1   75,0 68,9 

4. Parcerias e recursos 72,8 61,1   78,5 70,8 

5. Processos 83,8 60,1   85,5 76,5 

6.Resultados orientados 

para os Alunos e 

Pais/Encarregados de 

Educação* 

78,0 66,2 61,6 72,5 82,4 72,1 

7. Resultados relativos ao 

Pessoal Docente e Não 

Docente 

72,2 57,7   80,3 70,1 

8.Resultados da 

responsabilidade social 
81,1 75,6   94,0 83,6 

9. Resultados do 

desempenho-chave 
78,3 69,3   73,1 73,6 

Média final dos questionários 73,6 
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Gráfico 25- Medidas de classificações finais por critério 

 

A pontuação/percentagem final de 73,6 obtida pelo AEOH é muito satisfatória, 

para um Agrupamento desta dimensão, quer em termos geográficos, quer em termos de 

níveis de ensino que abrange. 

É ainda, importante referir que houve uma evolução positiva no desempenho do 

Agrupamento em todos os critérios, à exceção do critério 3. Os critérios 7, 8 e 9 foram os 

que apresentaram uma evolução mais significativa. 

  

 

3.2. ANÁLISE QUALITATIVA 

3.2.1. Introdução 

 

  Face aos resultados obtidos far-se-á a apresentação e análise dos pontos fortes e 

dos aspetos a melhorar.  

 Neste diagnóstico é feita uma separação entre os pontos fortes e os aspetos a 

melhorar, sendo que os pontos fortes se referem aos aspetos que o Agrupamento já 

desempenha com qualidade e sobre os quais a satisfação da comunidade educativa é 

positiva. Por outro lado, os aspetos a melhorar são aqueles em que o Agrupamento ainda 
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não conseguiu alcançar o nível necessário à obtenção de uma maior satisfação por parte 

dessa mesma comunidade. Este relatório tem uma característica de globalidade, onde se 

apresentam os resultados e aspetos a melhorar. Para que as análises particulares possam 

ter lugar, fazem parte integrante deste relatório os dados recolhidos dos questionários. 

          Analisam-se de seguida os pontos fortes e aspetos a melhorar por critério da CAF. 

 

3.2.2. Critério 1 – Liderança 

Tabela 11 – Análise Qualitativa do critério 1 

CRITÉRIO 1 – Liderança 

 
Âmbito da avaliação 
Como os órgãos de gestão e administração e todos os que lideram equipas:  
- Desenvolvem e facilitam a consecução do Projeto Educativo (PE);  
- Promovem os valores necessários para o sucesso a longo prazo;  
- Implementam ações e estimulam comportamentos apropriados; 
- Estão diretamente empenhados em assegurar a organização e gestão. 
 

Pontos fortes 

Questionários Pessoal Docente 
 A Direção promove a articulação entre si e os órgãos de gestão intermédia. 
 A Direção divulga à comunidade escolar a missão e os objetivos do Agrupamento 

explicitados no Projeto Educativo. 
 A Direção divulga à comunidade escolar a missão e os objetivos do Agrupamento 

explicitados no Regulamento Interno. 
 A Direção incentiva o envolvimento e a participação da comunidade local, regional nas 

ações previstas no Plano de atividades. 
 A Direção fomenta, com a sua atuação, um ambiente de confiança e solidariedade. 
 A Direção incentiva o envolvimento e a participação da comunidade educativa na 

elaboração do Projeto Educativo. 
 A Direção mobiliza as estruturas de orientação educativa, informando o corpo docente 

de todas as deliberações. 
 A Direção define claramente o papel e a responsabilidade das pessoas na 

concretização do Projeto Educativo. 
 A Direção, em articulação com o Conselho Pedagógico, fomenta e implementa projetos 

que contribuem para a formação contínua dos professores. 
 A Direção monitoriza o absentismo e tem uma política ativa para a sua diminuição. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 
 Não há evidências. 
 
Grelha de Autoavaliação 
 Os resumos das reuniões do Conselho Pedagógico são disponibilizados a todos os 

interessados.  
 A Direção promove a realização de ações de informação sobre decisões que 

impliquem alterações ou mudanças na Escola/Agrupamento. 
 A Direção revê, periodicamente, a missão, visão e valores, ajustando-os às mudanças 

no ambiente externo. 
 A Direção divulga a missão e os objetivos da Escola explicitados no Projeto Educativo. 
 A Direção elabora relatórios periódicos de execução do Plano Anual de Atividades, 

com a colaboração das pessoas envolvidas. 
 A Direção apresentou um programa de ação comprometido com a melhoria contínua 

do Agrupamento. 
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 O Conselho Pedagógico propõe, em articulação com o seu centro de formação, o 
plano anual de formação do pessoal docente e não docente, tendo em consideração 
não só as necessidades da Escola, mas também as necessidades e expectativas 
daqueles. 

 A Direção, em articulação com os órgãos de gestão pedagógica, adequa os cursos e 
as disciplinas de oferta própria da Escola às necessidades da comunidade educativa e 
interesse dos alunos. 

 A Direção cria mecanismos que permitem avaliar as necessidades e a satisfação dos 
alunos, pais/encarregados de educação, pessoal docente e pessoal não docente. 

 A Direção empenha-se pessoalmente no acompanhamento permanente e 
monitorização das atividades da Escola. 

 O Coordenador de Departamento/Delegado de Área Disciplinar exerce funções de 
supervisão, acompanhando e apoiando os colegas nas práticas pedagógico-didáticas. 

 O Coordenador de Departamento/Delegado de Área Disciplinar promove o trabalho de 
equipa e de colaboração entre os docentes. 

 A Direção aprova protocolos com instituições, com a autarquia e outras entidades, no 
sentido de promover a prevenção para a segurança e preservação do meio ambiente. 

 O Agrupamento procura a divulgação pública, a reputação e o reconhecimento da 
organização e dos seus serviços. 

 A Direção aprova protocolos com o Centro de Saúde, com a autarquia e outras 
entidades, no sentido de promover a prevenção para a saúde. 
 

Áreas de melhoria 

Questionários Pessoal Docente 

 Não há evidências. 
 

Questionários Pessoal Não Docente 

  Não há evidências. 
 
Grelha de Autoavaliação 

 O Agrupamento estabelece, anualmente, metas e objetivos mensuráveis quer ao nível 
dos processos quer dos resultados. 

 

 

3.2.3. Critério 2 – Planeamento e estratégia 

Tabela 12 – Análise qualitativa do critério 2 

CRITÉRIO 2 – Planeamento e estratégia 

 
Âmbito da avaliação 
Como o Agrupamento executa o Projeto Educativo através de:  
- Uma estratégia claramente centrada nas expectativas dos alunos e dos diferentes 
setores da comunidade educativa; 
- Estratégias efetivamente operacionais a diferentes níveis;  
- Atividades relevantes inscritas no Plano Anual de Atividades. 
 

Pontos fortes 

 
Questionários Pessoal Docente 
 A Direção, em articulação com o Conselho Pedagógico, incentiva e apoia a formação 

contínua dos Professores. 
 O Projeto Educativo foi elaborado com base num diagnóstico/caracterização da 

Escola, que contempla os diferentes aspetos da vida escolar e do seu desempenho. 
 A Direção dá a conhecer, de forma clara, os aspetos fundamentais do Projeto 

Educativo, do Regulamento Interno e do Plano Anual de Atividades em vigor. 
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 O planeamento das estratégias da atividade educativa constante do Projeto Educativo 
e do Plano Anual de Atividades estão formulados de forma coerente, clara e objetiva. 

 O Plano Anual de Atividades contém um conjunto coerente e viável de atividades de 
complemento curricular, incorporando um conjunto de objetivos concretizáveis. 

 A Direção e o Conselho Pedagógico, em articulação com os órgãos de gestão 
intermédia, com base na avaliação realizada, melhoram as estratégias adotadas. 

 
Questionários Pessoal Não Docente 
 A Direção publicita os aspetos fundamentais do Projeto Educativo, do Regulamento 

Interno e do Plano Anual de Atividades. 
 
Grelha de Autoavaliação 
 O Agrupamento deu a conhecer aos pais/encarregados de educação os aspetos 

fundamentais do Projeto Educativo e a sua articulação com o Plano Anual de 
Atividades. 

 O Agrupamento analisa de forma sistemática os pontos fortes e os pontos fracos 
internos. 

 Os princípios e os objetivos do Projeto Educativo são assumidos pelo pessoal 
docente. 

 As orientações, os objetivos e as estratégias dos documentos estruturantes e 
norteadores do Agrupamento são claros e exequíveis. 

 A Direção, em articulação com o Conselho Pedagógico, define indicadores de 
desempenho interno. 

 O Agrupamento acompanha o cumprimento dos objetivos estabelecidos nos seus 
documentos orientadores. 

 O Plano Anual de Atividades incorpora um conjunto de objetivos básicos bem 
definidos e realizáveis e avaliados no final de cada período por alunos, professores e 
encarregados de educação. 

 O Coordenador de Departamento/Delegado de Área Disciplinar assegura, de forma 
articulada com outras estruturas de orientação educativa, a adoção de metodologias 
específicas. 

 A Direção tem criados canais de comunicação interna para divulgar objetivos, planos 
e atividades do Agrupamento.  

 O Agrupamento está organizado para que o pessoal não docente apoie os alunos no 
seu percurso escolar.  

 O Projeto Educativo contempla as prioridades definidas após identificação e análise 
dos problemas detetados. 

 A eficácia e relevância de planos de ação inovadores são avaliados e revistos. 
 A Direção em articulação com as chefias do pessoal não docente define e revê 

indicadores de desempenho interno. 
 A Direção proporciona, no âmbito da sua competência, os meios adequados para a 

concretização do Projeto Educativo e revê os objetivos deste. 
 

Áreas de melhoria 

Questionários Pessoal Docente 

 Não há evidências. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 

 Não há evidências. 
 

Grelha de Autoavaliação 

 Não há evidências. 
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3.2.4. Critério 3 – Pessoal Docente e Não Docente 

Tabela 13 – Análise qualitativa do critério 3 

CRITÉRIO 3 – Pessoal Docente e Não Docente 

 
Âmbito da avaliação 
Como o Agrupamento gere os seus recursos humanos:  
- Desenvolvendo os saberes e o pleno potencial do pessoal docente e do pessoal não 
docente; 
- Promovendo o trabalho de equipa e potenciando o trabalho individual; 
- De acordo com os pressupostos do Projeto Educativo. 
 

Pontos fortes 

 
Questionários Pessoal Docente 
 A Direção aplica critérios de disponibilidade, equidade e transparência na distribuição 

do serviço docente e na estruturação dos horários. 
  A Direção promove a melhoria do desempenho do pessoal docente. 
 A Direção reconhece as competências pessoais e profissionais dos docentes e tem-

nas em conta na sua gestão. 
 A Direção estimula a inovação e a criatividade promovendo o trabalho em equipa. 
 
 
Questionários Pessoal Não Docente 
 Não há evidências. 
 
Grelha de Autoavaliação 
 A Direção distribui o serviço docente possibilitando a consecução de várias 

modalidades de apoio educativo. 
 A Direção promove a produção sistemática de informação sobre o desempenho global 

do Agrupamento. 
 Na distribuição do serviço letivo e na estruturação dos horários, a Direção aplica 

critérios claros de gestão dos recursos humanos, estimulando a melhoria do trabalho 
desenvolvido. 

 O Coordenador de Departamento/Delegado de Área Disciplinar analisa com os 
professores da sua equipa o processo de ensino-aprendizagem e melhora a forma de 
atuar para atingir os objetivos pretendidos. 

 O Agrupamento incentiva a frequência de ações de formação por parte do pessoal 
docente e não docente, motivando-os para o seu aperfeiçoamento profissional. 

 O Agrupamento promove uma cultura de avaliação e aperfeiçoamento contínuo do 
desempenho dos seus profissionais, identificando os aspetos mais fracos e as áreas 
prioritárias para a melhoria do seu desempenho. 

 O Agrupamento valoriza e divulga o esforço e o sucesso profissional de docentes e o 
seu contributo para a melhoria contínua, como forma de incentivar e manter o 
desenvolvimento e responsabilidade do pessoal docente. 

 O Agrupamento valoriza e divulga o esforço e o sucesso profissional de docentes e o 
seu contributo para a melhoria contínua, como forma de incentivar e manter o 
desenvolvimento e responsabilidade do pessoal docente. 

 O Coordenador de Departamento/Delegado de Área Disciplinar coordena de forma 
eficiente a equipa de docentes com que trabalha. 

 O Diretor de Turma propicia espaços de debate e reflexão que estimulam a partilha de 
experiências e saberes, e a interdisciplinaridade. 

 O Agrupamento encoraja o pessoal não docente a trabalhar em equipa.  
 Os chefes do pessoal não docente fomentam um bom ambiente de trabalho. 

 

Áreas de melhoria 
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Questionários Pessoal Docente 

 Não há evidências. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 

  A Direção incentiva e motiva o pessoal não docente a empenharem-se na melhoria 
contínua do Agrupamento.  

 
Grelha de Autoavaliação 

 

 O Agrupamento recolhe, trata e analisa os resultados dos processos de formação 
contínua para definir novas políticas de formação e Planos de Melhoria do 
Agrupamento. 
 

 

 

3.2.5. Critério 4 – Parcerias e recursos 

Tabela 14 – Análise qualitativa do critério 4 

CRITÉRIO 4 – Parecerias e recursos 

 
Âmbito da avaliação 
Como o Agrupamento planeia e gere os seus recursos internos e parcerias externas, de 
modo a viabilizar o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo. 
 

Pontos fortes 

 
Questionários Pessoal Docente 
 A Instituição apoia e incentiva as atividades desenvolvidas pela Associação de 

Estudantes e Associação de Pais. 
 O Agrupamento promove a redução e reciclagem dos desperdícios. 
 No Agrupamento, o pessoal docente dispõe de informação adequada ao desempenho 

das suas funções. 
 A Direção estabelece protocolos e celebra acordos de cooperação ou de associação 

com outras escolas, instituições de formação, autarquias e coletividades. 
 As instalações do Agrupamento são bem aproveitadas. 
 Os espaços e instalações são conservados, preservados e mantidos em estado de 

higiene e segurança. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 
 O Agrupamento promove a redução e reciclagem dos desperdícios. 
 
Grelha de Autoavaliação 
 A Direção estabelece protocolos de cooperação com a autarquia, juntas de freguesia e 

coletividades. 
 A Direção estabelece protocolos de cooperação com entidades formadoras de acordo 

com as ofertas de formação/profissionalização (cursos CEF, vocacionais e 
profissionais). 

 O Agrupamento estabelece parcerias com as Associações de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola. 

 O Agrupamento estabelece parcerias com a Associação de Estudantes do 
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. 

 O Agrupamento divulga anualmente o seu relatório de conta de gerência. 
 Os docentes preveem os custos de projetos/atividades que se propõem desenvolver 

com os seus alunos. 
 O Conselho Administrativo utiliza e gere os recursos financeiros atribuídos de forma a 
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rentabilizá-los para a melhoria da qualidade do trabalho do pessoal docente e não 
docente. 

 Após a aquisição de um equipamento, o conselho administrativo analisa e monitoriza 
os custos de manutenção. 

 A Direção nomeia um responsável pela atualização e colocação de informação no sítio 
da Escola. 

 O Agrupamento tem assegurado serviços de informação acessíveis a toda a 
comunidade educativa. 

 As estruturas de orientação educativa fornecem a informação necessária ao 
funcionamento das diversas áreas para o desempenho das suas funções (Diretores de 
Turma, Áreas disciplinares, entre outros). 

 Os serviços de apoio do Agrupamento (Biblioteca, Serviços de Administração Escolar, 
Bar e Reprografia) são geridos de acordo com critérios de gestão e procedimentos 
adequados às funções educativas da Escola. 

 Os docentes utilizam as tecnologias de informação e comunicação como recurso 
pedagógico e instrumento de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Os equipamentos informáticos são conservados, preservados e atualizados. 
 A gestão das instalações e equipamentos tecnológicos é adequada às necessidades 

dos alunos e funcionalidade dos serviços. 
 A Direção na aquisição de material didático tem em conta as propostas e necessidades 

dos docentes e dos departamentos. 
 O Agrupamento efetua um inventário anual do material didático.  
 O Conselho Administrativo tem e aplica critérios de seleção dos fornecedores de 

produtos e serviços à Escola.  
 O Agrupamento promove a redução e reciclagem dos desperdícios.  
 Os espaços e instalações são conservados, preservados e mantidos em estado de 

higiene e segurança.  
 

Áreas de melhoria 

 
Questionários Pessoal Docente 

 Não há evidências. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 

 O Agrupamento identifica e procura substituir as tecnologias antigas. 

 A Direção estabelece protocolos e celebra acordos de cooperação com instituições de 
formação, autarquias e coletividades.  

 
Grelha de Autoavaliação 

 A Direção estabelece protocolos e celebra acordos de cooperação ou de associação 
com outras escolas da mesma tipologia, na procura de soluções conjuntas de melhoria 
dos métodos de ensino e aprendizagem. 

 O Agrupamento dispõe de uma plataforma de aprendizagem online. 
 

 

 

3.2.6. Critério 5 – Processos 

Tabela 15 – Análise qualitativa do critério 5 

CRITÉRIO 5 – Processos 

 
Âmbito da avaliação 
Como o Agrupamento concebe, gere e melhora os seus processos (de ensino e 
aprendizagem e de gestão e administração) e cria um clima para a mudança. 
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Pontos fortes 

 
Questionários Pessoal Docente 
  Os docentes informam os alunos sobre os critérios de avaliação em vigor. 
 Os docentes informam os alunos sobre as finalidades e os objetivos da disciplina. 
 O educador/professor titular de turma/diretor de turma promove a participação dos 

pais/encarregados de educação no processo de ensino e aprendizagem. 
 O Conselho Geral, a Direção e o Conselho Pedagógico cooperam na construção das 

decisões pedagógicas conducentes à melhoria do sucesso educativo. 
 A Direção está aberta à inovação e cria condições para a efetivar. 
 A Direção, em articulação com o Conselho Pedagógico, identifica e estabelece 

prioridades de melhoria. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 
 Não há evidências. 
 
Grelha de Autoavaliação 
 Existe adequação entre os diferentes tipos de aprendizagens /percursos educativos 

proporcionados pelo Agrupamento e as caraterísticas dos alunos que a frequentam. 
 Há reuniões periódicas do Conselho de Turma com vista a uma avaliação sistemática 

da forma como está a decorrer o processo educativo dos alunos e à introdução das 
correções necessárias. 

 As melhorias introduzidas no Agrupamento são resultantes de uma avaliação 
sistemática dos processos. 

 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. 

 A gestão do Agrupamento orienta-se pelos resultados do processo de avaliação da 
escola. 

 O Agrupamento divulga as suas ofertas educativas. 
 O Agrupamento oferece um vasto e abrangente conjunto de atividades e projetos de 

índole cultural, artística, de educação ambiental e de âmbito desportivo. 
 A Direção, em articulação com os órgãos competentes, faz a gestão e avaliação dos 

apoios educativos. 
 O Agrupamento segue os seus alunos e o seu desempenho. 
 Os alunos que apresentam dificuldades beneficiam de apoios. 
 Para responder às necessidades educativas especiais dos alunos, o Agrupamento 

analisa os casos e define as medidas do regime educativo de que deverão beneficiar, 
procedendo à despistagem dos alunos com dificuldades de aprendizagem.  

 A Direção acompanha a melhoria dos serviços de refeições, interessando-se pelos 
seus resultados. 

 Os docentes avaliam as repercussões das alterações/inovações introduzidas nas suas 
aulas. 

 O Agrupamento mantém contactos regulares com empresas, autarquias e outros 
interessados, garantindo estágios aos seus alunos. 

 Para cada processo, existe documentação própria relativa ao seu planeamento, aos 
recursos que afeta, quem é o seu responsável e como é realizado e controlado. 
 

Áreas de melhoria 

Questionários Pessoal Docente 

 Não há evidências. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 

  Não há evidências. 
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Grelha de Autoavaliação 

 Não há evidências. 
 

 

 

3.2.7. Critério 6 – Resultados orientados para os Alunos e Pais/Encarregados de 

Educação 

Tabela 16 – Análise qualitativa do critério 6 

CRITÉRIO 6 – Resultados orientados para os Alunos e Pais/Encarregados de 
Educação 

 
Âmbito da avaliação 
O que o Agrupamento está a alcançar relativamente aos Alunos e Pais/Encarregados de 
Educação. 
 

Pontos fortes 

 
Questionários Pessoal Docente 
  Os alunos têm a oportunidade, na sala de aula, para expressarem as suas dúvidas. 
 O Agrupamento estimula nos alunos a valorização do conhecimento. 
 O Agrupamento preocupa-se com a segurança da comunidade escolar. 
 O atendimento aos alunos e ao público em geral é feito de forma eficaz e cortês. 
 No Agrupamento há a preocupação em promover, apoiar e desenvolver no pessoal 

docente o respeito pelos outros, um espírito de tolerância e o trabalho colaborativo e 
de partilha. 

 O Agrupamento proporciona um bom clima e ambiente de trabalho. 
 No Agrupamento há medidas para contrariar qualquer tipo de discriminação. 
 O Agrupamento cultiva nos alunos o respeito pelos outros, o espírito de solidariedade e 

a convivência democrática. 
  Os alunos sabem a quem se devem dirigir na Escola consoante o assunto que 

pretendem tratar. 
 Os alunos sabem a quem se devem dirigir na Escola consoante o assunto que 

pretendem tratar. 
 No Agrupamento há a possibilidade de conciliar o trabalho com assuntos relacionados 

com a saúde. 
 No Agrupamento há igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de novas 

competências profissionais. 
 Os assistentes operacionais/técnicos, que lidam habitualmente com o público, são 

simpáticos e revelam tolerância nas relações. 
 A Direção sabe lidar com os conflitos, queixas ou problemas pessoais. 
 Há um bom relacionamento entre alunos, docentes, pais/encarregados de educação e 

assistentes operacionais/técnicos, com respeito e atenção pelos direitos e deveres 
mútuos. 

 Os alunos são envolvidos na discussão do Projeto Educativo, do Regulamento Interno, 
no Plano Anual de Atividades, no Projeto Curricular de Turma e na programação das 
atividades do Agrupamento. 

 Os alunos são consultados e, se possível, corresponsabilizados pelas decisões que 
lhes dizem respeito. 

 No Agrupamento há a possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e 
assuntos pessoais. 

 
Questionários Pessoal Não Docente 
 O desempenho das tarefas do pessoal não docente vai ao encontro das necessidades 
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do Jardim-de infância/Escola e dos alunos. 
 O Agrupamento preocupa-se com a segurança da comunidade escolar. 
 No Agrupamento há a possibilidade de conciliar o trabalho com assuntos relacionados 

com a saúde. 
 No Agrupamento há a possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e 

assuntos pessoais. 
 
Questionários Pais/Encarregados de Educação 
 No atendimento aos pais/encarregados de educação há garantia de privacidade. 
 A informação que recebo sobre a assiduidade, aproveitamento e comportamento do 

meu educando é atempada. 
 Os pais/encarregados de educação têm confiança nos educadores/professores. 
 A Escola promove a preservação do ambiente. 

 
Questionários Alunos 
 Os professores tratam os alunos com respeito. 
 Os alunos tratam com respeito os assistentes operacionais. 
 Os professores informam os alunos sobre os critérios de avaliação. 
 Os alunos tratam com respeito os professores. 
 Os professores transmitem  aos alunos as orientações sobre como devem 

estudar/trabalhar. 
 A Escola inclui todos os alunos. 
 Os professores atendem os alunos sempre que os procuram para resolver algum 

problema. 
 Os professores apresentam com clareza os objetivos das atividades propostas em 

contexto de sala de aula. 
 Os professores estimulam e preparam os alunos para uma aprendizagem autónoma e 

contínua. 
 Os professores estimulam a participação dos alunos. 
 Os professores utilizam diferentes metodologias de ensino. 
 Os alunos são informado sobre as atividades promovidas pela Escola. 
 Os professores utilizam diferentes formas de trabalhar com os alunos. 
 Os assistentes operacionais (auxiliares de ação educativa) tratam os alunos com 

respeito. 
 Os alunos estão satisfeitos com os serviços (Papelaria/reprografia, Biblioteca, 

administrativos) prestados pela Escola. 
 As aulas de apoio contribuem para o sucesso escolar dos alunos. 
 Os professores informam os alunos sobre a sua evolução nas aprendizagens. 
 Os alunos estão satisfeito com a qualidade dos produtos que se vendem no bar. 
 Os alunos têm uma conduta adequada na sala de aula. 
 Os alunos estão satisfeitos com as atividades dinamizadas pela Escola. 
 A Escola é segura. 
 Os alunos estão satisfeitos com a variedade dos produtos que se vendem no bar 
 OS alunos gostam de estar nesta Escola. 
 Existem espaços de recreio, desportivos e de lazer com área suficiente. 
 A divulgação do Projeto Educativo é adequada. 
 
 
Grelha de Autoavaliação 
 As respostas dadas às necessidades educativas dos alunos (dificuldades de 

aprendizagem, diferentes capacidades e aptidões) são aprovadas pelos encarregados 
de educação. 

 O Agrupamento preocupa-se com a segurança na circulação dos alunos à entrada e 
saída. 

 As informações prestadas quer aos alunos quer às famílias são sempre exatas, claras 
e atualizadas. 
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 Os encarregados de educação estão satisfeitos com os serviços e instalações da 
secretaria. 

 As Orientações Curriculares da educação pré-escolar/programas das disciplinas são 
cumpridas.  

 As regras de disciplina desenvolvem o sentido de responsabilidade e fomentam um 
bom ambiente escolar para os alunos/crianças. 

 Há uma boa relação entre o pessoal não docente e os alunos. 
 O Agrupamento atribui aos alunos prémios de valorização de comportamento meritório. 
 O Agrupamento prepara os alunos para o prosseguimento de estudos e também para 

a vida ativa. 
 

Áreas de melhoria 

 
Questionários Pessoal Docente 

 Não há evidências. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 

 Não há evidências. 
 
Questionários Pais/Encarregados de Educação 

 Nas situações de indisciplina os mecanismos de atuação, do Agrupamento, são 
adequados. 
 

Questionários Alunos 

 Não há evidências. 
 
Grelha de Autoavaliação 

 Não há evidências. 

 

 

3.2.8. Critério 7 – Resultados relativos ao Pessoal Docente e Não Docente 

Tabela 17 – Análise qualitativa do critério 7 

CRITÉRIO 7 – Resultados relativos ao Pessoal Docente e Não Docente 

 
Âmbito da avaliação 
O que o Agrupamento está a alcançar relativamente ao Pessoal Docente e ao Pessoal 
Não Docente. 
 

Pontos fortes 

 
Questionários Pessoal Docente 
  O Agrupamento tem um horário de atendimento e de funcionamento que responde às 

necessidades dos docentes. 
 A Escola proporciona um bom ambiente de trabalho. 
 Os canais de comunicação entre a Direção e os seus colaboradores são eficazes. 
 A Direção apoia todos os que têm iniciativas de inovação e melhoria, reconhecendo e 

valorizando o seu trabalho. 
 A Direção e o Conselho Pedagógico, com a sua atuação, fomentam nos docentes um 

ambiente de confiança e solidariedade. 
 Os docentes reveem-se na missão, visão e valores da Escola. 
 A Direção adota uma atitude que motiva o trabalho dos colaboradores. 
 A Direção procura melhorar os serviços após a recolha de sugestões. 
 As instalações dos estabelecimentos são mantidas em estado de conservação, higiene 
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e segurança aceitáveis. 
 Os Professores desenvolvem habitualmente o trabalho em equipa, entre ajudando-se e 

trocando experiências 
 
Questionários Pessoal Não Docente 
 As instalações da Escola são mantidas em estado de conservação, higiene e 

segurança aceitáveis. 
 

Grelha de Autoavaliação 
  O pessoal docente e não docente tem acesso a informações e decisões do Ministério 

de Educação.  
 A Direção facilita aos professores os recursos necessários ao seu desempenho. 
 A Direção adota uma atitude que motiva o trabalho do pessoal docente. 
 A Direção apoia ativamente todo o pessoal que tem iniciativas de inovação e de 

melhoria, reconhecendo e valorizando o seu trabalho. 
 O pessoal não docente reconhece a resolução de problemas pessoais e profissionais 

por parte da Direção. 
 O Agrupamento mede, periodicamente, a perceção do pessoal docente sobre os vários 

aspetos do seu funcionamento, tais como: condições de trabalho na sala de aula e no 
Agrupamento, absentismo, articulação Agrupamento/comunidade, nível de informação 
e comunicação, opções de formação, etc. 

 Os docentes desenvolvem trabalho em equipa, entre ajudando-se e trocando 
experiências. 

 O pessoal docente participa na construção das decisões sobre o Plano Anual de 
Atividades e Regulamento Interno. 

 O pessoal docente participa em atividades promovidas pelo Agrupamento. 
 O pessoal não docente participa em atividades promovidas pelo Agrupamento 
 

Áreas de melhoria 

 
Questionários Pessoal Docente 

 Não há evidências. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 
• O Agrupamento ausculta, periodicamente, o pessoal não docente sobre os vários 
aspetos das suas funções. 
 
Grelha de Autoavaliação 

 Sem evidências. 
 

 

 

3.2.9. Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

Tabela 18 – Análise qualitativa do critério 8 

Critério 8 – Resultados da responsabilidade social 

 
Âmbito da avaliação 
O que o Agrupamento está a alcançar relativamente à sua responsabilidade social. 

Pontos fortes 

 
Questionários Pessoal Docente 
 O Agrupamento utiliza diferentes meios de comunicação para divulgar as suas 

atividades. 
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 O Agrupamento participa em programas de defesa do ambiente, de educação para a 
saúde, da preservação do património e dos recursos naturais. 

 A comunidade educativa é incentivada a colaborar nas atividades realizadas pela 
Escola. 

 O Agrupamento tem um horário de atendimento e de funcionamento que responde às 
necessidades da população que serve. 

 O Agrupamento contribui para que o nível educativo e formativo da comunidade local 
melhore. 

 Os serviços da Escola-Sede do Agrupamento estão bem sinalizados e orientam bem 
as pessoas que não a conhecem. 

 A imagem do Agrupamento, na comunidade educativa em que está inserida, é boa. 
 O Agrupamento promove nos alunos o conhecimento da cultura local e regional. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 
 O Agrupamento utiliza diferentes meios de comunicação para divulgar as suas 

atividades. 
 O Agrupamento participa em programas de defesa do ambiente, de educação para a 

saúde, da preservação do património e dos recursos naturais. 
 A imagem da Escola na comunidade educativa em que está inserida é boa. 
 O Agrupamento tem um horário de atendimento e de funcionamento que responde às 

necessidades da população que serve. 
 Os serviços da escola-sede do Agrupamento, estão bem sinalizados e orientam bem 

as pessoas que não a conhecem. 
 O Agrupamento contribui para que o nível educativo e formativo da comunidade 

educativa local melhore. 
 A comunidade educativa é incentivada a colaborar nas atividades realizadas pelo 

Agrupamento. 
 O Agrupamento promove nos alunos o conhecimento da cultura local e regional. 

 
Grelha de Autoavaliação 
 As atividades desenvolvidas são reconhecidas e enaltecidas pela comunidade 

educativa. 
 
 A comunidade educativa está atenta à informação disponibilizada pelo Agrupamento. 
 
 A participação do Agrupamento em programas de defesa do ambiente e preservação 

dos recursos naturais é reconhecida. 
 
 A administração local (Câmara, juntas de freguesia) reconhece a responsabilidade social 

do Agrupamento e apoia as suas atividades. 
 
 A imagem da Escola na comunidade em que está inserida é boa. 
 
 A comunidade educativa é incentivada a colaborar nas atividades realizadas no 

Agrupamento. 
 
 A Escola participa em iniciativas de âmbito europeu. 
 
 O Agrupamento revela-se como uma instituição de promoção para a cidadania. 
 
 O Agrupamento desenvolve atividades de defesa do ambiente e preservação de 

recursos naturais. 
 
 O Agrupamento tem um sítio e página de Facebook com a descrição das suas 

atividades e outras informações de interesse.    
 O Agrupamento promove iniciativas que proporcionam à comunidade escolar 
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experiências e conhecimentos sobre práticas profissionais. 
 

Áreas de melhoria 

 
Questionários Pessoal Docente 

 Não há evidências. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 

 Não há evidências 
 
Grelha de Autoavaliação 

 

 Não há evidências. 
 

 

 

3.2.10. Critério 9 – Resultados do desempenho-chave 

Tabela 19 – Análise qualitativa do critério 9 

CRITÉRIO 9 – Resultados do desempenho-chave 

 
Âmbito da avaliação 
Os resultados alcançados pelo Agrupamento face aos objetivos delineados no Projeto 
Educativo e aos recursos utilizados. 
 

Pontos fortes 

 
Questionários Pessoal Docente 
 O Agrupamento preocupa-se em informar os alunos relativamente ao prosseguimento 

dos seus estudos/integração na vida ativa. 
 A Direção faz uma boa gestão do orçamento do Agrupamento. 
 O cumprimento dos horários dos professores é controlado. 
 A avaliação dos resultados efetuada tem levado à reflexão sobre a adequação das 

metodologias utilizadas e dos apoios educativos proporcionados. 
 A Direção fez uma boa gestão dos espaços da Escola-Sede. 
 A administração local reconhece o mérito do Agrupamento e apoia as suas atividades. 
  O Agrupamento tem conseguido melhorar a sua organização interna através de 

processos de autoavaliação para elevar o seu desempenho. 
 As práticas de ensino desenvolvidas são adequadas e melhoram o rendimento dos 

alunos. 
 A Direção faz uma boa gestão dos recursos humanos disponíveis no Agrupamento. 
 O clima de Agrupamento criado pela atuação da Direção tem contribuído para o 

desenvolvimento da autoestima do pessoal docente. 
 O Agrupamento tem conseguido melhorar os resultados escolares dos alunos. 

 
Questionários Pessoal Não Docente 
 
 A administração local reconhece o mérito do Agrupamento e apoia as suas atividades 
 O desempenho do pessoal não docente é do agrado da comunidade educativa. 
 O Agrupamento tem conseguido melhorar a sua organização interna, através de 

processos de autoavaliação para elevar o seu desempenho. 
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Grelha de Autoavaliação 
 
 O Agrupamento desenvolve processos de auto-avaliação, para melhorar os seus 

desempenhos. 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para o aumento da média das classificações 

dos alunos nos exames nacionais. 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para o aumento da média das classificações 

dos alunos nas provas finais.  
 O Agrupamento procura informar-se sobre o percurso posterior dos seus alunos 

relativamente ao seu prosseguimento de estudos/integração na vida ativa. 
 O Agrupamento desenvolve processos de autoavaliação para melhorar o seu 

desempenho. 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para a diminuição do número de abandonos 

escolares. 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para a eficácia da realização de atividades 

previstas no Plano Anual de Atividades. 
 Os meios de comunicação com a comunidade educativa, desenvolvidos pelo 

Agrupamento, são atualizados e melhorados.     
 O Agrupamento, ao nível dos conselhos de turma, dos departamentos curriculares e do 

Conselho Pedagógico, faz uma análise dos resultados obtidos pelos alunos. 
 O Agrupamento tem conseguido diminuir o número de casos de indisciplina. 
 A avaliação dos resultados efetuada leva à reflexão sobre a adequação das 

metodologias utilizadas e dos apoios educativos proporcionados. 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para o aumento das taxas de transição/ 

aprovação. 
 O clima de Agrupamento criado pela atuação da Direção contribuiu para o 

desenvolvimento de uma cultura de Agrupamento.  
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para o aumento das taxas de sucesso 

interno. 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para a diminuição da diferença entre as 

taxas de sucesso dos alunos nas provas /exames finais da 1ª fase e as taxas de 
sucesso interno. 

 O Agrupamento tem conseguido contribuir para o aumento da percentagem de eficácia 
dos PI.  

 O Agrupamento tem conseguido contribuir para o aumento do número de alunos no 
Quadro de Mérito.  

 A Direção faz uma boa gestão dos recursos humanos do Agrupamento. 
     

Áreas de melhoria 

 
Questionários Pessoal Docente 

 Não há evidências. 
 
Questionários Pessoal Não Docente 

 Não há evidências. 
 
Grelha de Autoavaliação 
 

 O Agrupamento considera os resultados da avaliação externa (provas finais e exames 
nacionais) na análise do cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo. 
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4. ANÁLISE CRÍTICA DO PROCESSO 

 

Na análise crítica, a equipa de autoavaliação descreve os fatores críticos de 

sucesso e os constrangimentos decorrentes do processo de avaliação interna do 

Agrupamento: 

 

Tabela 20 – Análise crítica 

Fatores críticos de sucesso Constrangimentos 

Constituição da equipa de autoavaliação. 

 Alteração da constituição da equipa. 

 Na constituição da Equipa de 

Autoavaliação, ainda existe a 

necessidade de fazer espelhar uma maior 

representatividade da comunidade 

educativa.  

Tempo de trabalho em comum. 

 Reduzido nº de horas para o 

desenvolvimento do projeto.  

 Horários de trabalho não compatíveis. 

  Reuniões pós-laborais ou através de 

correio eletrónico.  

Reconhecimento, por parte dos atores 

educativos, da função que o processo de 

autoavaliação do agrupamento tem no 

desenvolvimento das organizações 

escolares e dos seus profissionais. 

Desgaste profissional, precariedade ao nível 

sociocultural e económico. 

Taxa de adesão de todos os setores do 

público-alvo. 

Contexto sociocultural envolvente, 

grandemente condicionado pelas fracas 

perspetivas que decorrem de contingências 

conjunturais económicas e que podem 

conduzir à mediania dos resultados. 

Fontes de evidência. 

Dificuldades acentuadas em encontrar 

determinadas fontes de evidência ou mesmo 

inexistência de algumas. 

 

 

5. CONCLUSÃO   

 

O processo de autoavaliação do Agrupamento com base no modelo CAF permitiu 

constatar que: 

 A Equipa de Autoavaliação tem uma visão concreta e abrangente do modo de 

funcionamento do Agrupamento e dos seus resultados, com a identificação de 

evidências concretas e objetivas, conseguindo analisar e registar as práticas de 

gestão do Agrupamento nas diferentes áreas. 
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 O projeto Educativo “Unir na Diversidade, por uma escola humanizada” cumpriu 

grande parte dos seus objetivos na medida em que se conseguiu: 

 
o Melhorar a taxa de Transição/Aprovação em todos os anos, exceto no 

10ºano; 

o Melhorar os resultados das provas finais do 3º ciclo; 

o Baixar a diferença entre a taxa de sucesso das provas finais do 3º ciclo, 

1ªfase, e as taxas de sucesso da avaliação interna; 

o Grosso modo, baixar a diferença entre a taxa de sucesso dos exames 

nacionais do ensino secundário,1ªfase, e as taxas de sucesso da avaliação 

interna; 

o Descer o número de medidas disciplinares e sancionárias; 

o Abolir o abandono escolar. 

  

 A Equipa de Autoavaliação identificou oportunidades de melhoria em seis dos nove 

critérios da CAF. 

 

 A taxa de adesão aos questionários CAF indicia uma necessidade de catalisar 

ainda mais a comunidade educativa para esta nova cultura de auto-avaliação. 

 

  De acordo com as evidências identificadas pela EA, nos critérios de Meios, as 

ações desenvolvidas pela escola encontram-se na fase de ajustar 

(revisão/avaliação). Assim, realça-se a necessidade de aprofundar o ciclo de 

PDCA, completando-o e desenvolvendo-o, com o objetivo da comparabilidade das 

práticas do Agrupamento com outras organizações similares.  

 

 No que diz respeito aos critérios de Resultados, podemos concluir que é visível, 

nas evidências mobilizadas pela EA, uma tendência de estabilidade nos resultados 

e alcance de algumas metas relevantes, sendo recomendável, para além de um 

aprofundamento da consecução dos resultados orientados para os resultados-

chave do Agrupamento, uma maior atenção aos resultados relativos ao Pessoal 

Docente e Não Docente.  

 

 Atualmente, o AEOH apresenta um desempenho globalmente positivo, 

considerando a pontuação obtida no presente processo auto avaliativo. É assim, 

necessário manter a sustentabilidade das boas práticas e resultados do Agrupamento e 

melhorar outros aspetos mencionados no relatório, a desenvolver no plano de melhorias.  
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RECOMENDAÇÕES 

  

O grande constrangimento à realização/apresentação atempada do presente 

relatório foi, por um lado, a dificuldade em aceder, em tempo útil, a muitas evidências 

levando a que se prolongasse no tempo a leitura e interpretação de muitos documentos 

pedidos e por outro, foi, sem dúvida, a dificuldade em articular tempos comuns com todos 

os elementos para que a equipa pudesse reunir.  

 

Apesar da experiência adquirida pela EAA na aplicação do modelo CAF, o trabalho 

inerente à autoavaliação do agrupamento reveste-se de um intenso e demorado trabalho 

colaborativo, rigoroso e interativo da Equipa de Autoavaliação portanto, para o 

desenvolvimento dos trabalhos recomenda-se que sejam atribuídos tempos da 

componente não letiva, a saber: 

 

1. À coordenadora da EAA são atribuídos 4 tempos da componente não letiva para a 

coordenação e desenvolvimento dos trabalhos. 

2. Aos elementos da equipa coordenadora são atribuídos 2 tempos da componente 

não letiva para o desenvolvimento dos trabalhos. 

3. Dois tempos da Coordenadora terão que necessariamente coincidir com os da 

restante equipa. 

 

Recomenda-se a implementação de rotinas sistemáticas de divulgação das 

práticas existentes no AEOH, para que toda a comunidade tenha conhecimento das 

mesmas e o reforço do seu envolvimento no processo de autoavaliação do agrupamento, 

de forma a obter o compromisso de todos na implementação de ações de melhoria (PAM) 

que vão continuar a ser desenvolvidas e articuladas com a nova informação obtida no 

atual diagnóstico. 

 

 

6. PLANO DE AÇÕES DE MELHORIA 

 

 Terminado o processo de autoavaliação do Agrupamento, com a consequente 

elaboração do respetivo relatório, cabe a esta equipa a construção do Plano de Melhoria.  

 Para que a Direção e toda a estrutura organizacional do Agrupamento consiga pôr 

em prática as várias áreas e melhorias propostas, pensa-se que o Plano de Melhorias 

deverá ter uma aplicação ao longo de dois anos letivos. 
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 Assim, este Plano de Melhorias terá a sua execução ao longo dos anos letivos de 

2020/2021 e 2021/2022. Prevendo-se, então uma nova intervenção de autoavaliação 

segundo o modelo CAF no ano letivo 2022-2023.  

          O referido Plano constituirá um novo documento onde constam os quadros relativos 

a cada critério com a apresentação de diferentes ações de melhoria, grau de prioridade de 

execução de cada uma, coordenador da aplicação dessa medida, bem como, atividades 

previstas e data de conclusão da sua aplicação. 

 

 

7. ENSINO PROFISSIONAL 

 

Como já foi referido, não foi possível cumprir a calendarização prevista e a 

conclusão deste relatório aconteceu já no ano letivo de 2019/2020, altura em que também 

foi criada a equipa EQAVET, com o intuito de melhorar e avaliar os resultados da 

Educação Formação Profissional em termos de empregabilidade, de adequação da oferta. 

A equipa EQAVET, recolheu dados importantes para se proceder a uma primeira 

autoavaliação dos cursos profissionais do AEOH.  

Com os dados obtidos a equipa de autoavaliação do agrupamento, procedeu à 

elaboração de um outro relatório, que por não obedecer à estrutura do modelo CAF será 

apresentado separadamente, fazendo, no entanto parte integrante do documento de 

Autoavaliação do AEOH. 
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ANEXO I 
 
 
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  
OLIVEIRA DO HOSPITAL 

 
ANO LETIVO 2018/2019 

 

 

 

 

Questionário de Opinião ao Pessoal Docente 

 

 

Instruções de resposta ao questionário: 

A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do serviço público, 

é o principal compromisso estabelecido no nosso Agrupamento. 

Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas e 

oferecer um ensino de maior qualidade e um atendimento cada vez mais eficaz e adequado. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer das questões, pretendendo-se 

apenas a sua opinião pessoal e sincera.  

Este questionário é de natureza confidencial e anónima. 

  

  

  

  

AA  ssuuaa  ccoollaabboorraaççããoo  éé  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  pprreessttaarrmmooss  uumm  sseerrvviiççoo  ddee  QQuuaalliiddaaddee..  

CCoonnttaammooss  ccoomm  aa  ssuuaa  ccoollaabboorraaççããoo,,  

                                                                                                                      aa  mmeellhhoorriiaa,,  ddeeppeennddee  ddee  ttooddooss  nnóóss.. 
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Critério 1 – LIDERANÇA Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A Direção incentiva o envolvimento e a participação da 
comunidade educativa na elaboração do Projeto Educativo. 

       

2. A Direção define claramente o papel e a 
responsabilidade das pessoas na concretização do Projeto 
Educativo. 

 
 

    
 

3. A Direção divulga à comunidade escolar a missão e os 
objetivos do Agrupamento explicitados no Projeto 
Educativo. 

 
 

    
 

4.A Direção divulga à comunidade escolar a missão e os 
objetivos do Agrupamento explicitados no Regulamento 
Interno. 

 
 

    
 

5. A Direção, em articulação com o Conselho Pedagógico, 
fomenta e implementa projetos que contribuem para a 
formação contínua dos professores. 

 
 

    
 

6. A Direção monitoriza o absentismo e tem uma política 
ativa para a sua diminuição. 

       

7. A Direção mobiliza as estruturas de orientação 
educativa, informando o corpo docente de todas as 
deliberações. 

 
 

    
 

8. A Direção promove a articulação entre si e os órgãos de 
gestão intermédia 

       

9. A Direção incentiva o envolvimento e a participação da 
comunidade local, regional nas ações previstas no Plano 
de atividades. 

 
 

    
 

10.A Direção fomenta, com a sua atuação, um ambiente de 
confiança e solidariedade. 

       

11.. Nas situações de indisciplina os mecanismos de 
atuação, do Agrupamento, são adequadas. 

       

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
 0 = Nunca, 1 = Quase Nunca, 2 = Poucas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 

 

Critério 2 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A Direção dá a conhecer, de forma clara, os aspetos 
fundamentais do Projeto Educativo, do Regulamento 
Interno e do Plano Anual de Atividades em vigor. 

 
 

    
 

2. O planeamento das estratégias da atividade educativa 
constante do Projeto Educativo e do Plano Anual de 
Atividades estão formulados de forma coerente, clara e 
objetiva. 

 

 

    

 

3 A Direção, em articulação com o Conselho Pedagógico, 
incentiva e apoia a formação contínua dos Professores. 

       

4. A Direção e o Conselho Pedagógico, em articulação com 
os órgãos de gestão intermédia, com base na avaliação 
realizada, melhoram as estratégias adotadas. 

 
 

    
 

5. O Projeto Educativo foi elaborado com base num 
diagnóstico/caracterização da Escola, que contempla os 
diferentes aspetos da vida escolar e do seu desempenho. 

 
 

    
 

6. O Plano Anual de Atividades contém um conjunto 
coerente e viável de atividades de complemento curricular, 
incorporando um conjunto de objetivos concretizáveis. 

 
 

    
 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Quase Nunca, 2 = Poucas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS = 
Não Sabe 
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Critério 3 – PESSOAL DOCENTE Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A Direção aplica critérios de disponibilidade, equidade e 
transparência na distribuição do serviço docente e na 
estruturação dos horários. 

 
 

    
 

2. A Direção reconhece as competências pessoais e 
profissionais dos docentes e tem-nas em conta na sua 
gestão. 

 
 

    
 

3. A Direção promove a melhoria do desempenho do 
pessoal docente. 

       

4. A Direção estimula a inovação e a criatividade 
promovendo o trabalho em equipa. 

       

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Quase Nunca, 2 = Poucas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS = 
Não Sabe 
 
 
 
 

Critério 4 – PARCERIAS E RECURSOS Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A Direção estabelece protocolos e celebra acordos de 
cooperação ou de associação com outras escolas, 
instituições de formação, autarquias e coletividades. 

 
 

    
 

2. No Agrupamento, o pessoal docente dispõe de 
informação adequada ao desempenho das suas funções. 

       

3. A Instituição apoia e incentiva as atividades 
desenvolvidas pela Associação de Estudantes e 
Associação de Pais. 

 
 

    
 

4. Os recursos materiais, nomeadamente as instalações e 
equipamentos são adequados às necessidades dos 
Professores. 

 
 

    
 

5. Os espaços e instalações são conservados, preservados 
e mantidos em estado de higiene e segurança. 

       

6. As instalações do Agrupamento são bem aproveitadas.        

7. O Agrupamento promove a redução e reciclagem dos 
desperdícios. 

       

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Quase Nunca, 2 = Poucas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS = 
Não Sabe 
 
 
 

Critério 5 – PROCESSOS Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. O Conselho Geral, a Direção e o Conselho Pedagógico 
cooperam na construção das decisões pedagógicas 
conducentes à melhoria do sucesso educativo. 

 
 

    
 

2. A Direção está aberta à inovação e cria condições para a 
efetivar. 

       

3. A Direção, em articulação com o Conselho Pedagógico, 
identifica e estabelece prioridades de melhoria. 

       

4. O educador/professor titular de turma/diretor de turma 
promove a participação dos pais/encarregados de 
educação no processo de ensino e aprendizagem. 

 
 

    
 

5. Os docentes informam os alunos sobre as finalidades e 
os objetivos da disciplina. 

       

6. Os docentes informam os alunos sobre os critérios de 
avaliação em vigor. 

       

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
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0 = Nunca, 1 = Quase Nunca, 2 = Poucas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS = 
Não Sabe 
 

Critério 6 – RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS 
ALUNOS E PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. O Agrupamento preocupa-se com a segurança da 
comunidade escolar. 

       

2. O Agrupamento proporciona um bom clima e ambiente 
de trabalho. 

       

3. No Agrupamento, há medidas que contrariam qualquer 
tipo de discriminação. 

       

4. No Agrupamento há a preocupação em promover, apoiar 
e desenvolver no pessoal docente o respeito pelos outros, 
um espírito de tolerância, o trabalho colaborativo e de 
partilha. 

 

 

    

 

5. A Direção sabe lidar com os conflitos, queixas ou 
problemas pessoais. 

       

6. No Agrupamento, há a possibilidade de conciliar o 
trabalho com a vida familiar e assuntos pessoais. 

       

7. No Agrupamento há a possibilidade de conciliar o 
trabalho com assuntos relacionados com a saúde.  

       

8. No Agrupamento há igualdade de oportunidades para o 
desenvolvimento de novas competências profissionais. 

       

9. O Agrupamento prepara os alunos para enfrentarem os 
desafios da vida quotidiana. 

       

10. O Agrupamento promove informação sobre os cursos e 
as saídas profissionais. 

       

11. O Agrupamento cultiva nos alunos o respeito pelos 
outros, o espírito de solidariedade e a convivência 
democrática. 

 
 

    
 

12. Os alunos têm a oportunidade, na sala de aula, para 
expressarem as suas dúvidas. 

       

13. Os alunos sabem a quem se devem dirigir na Escola 
consoante o assunto que pretendem tratar. 

       

14. Os alunos são envolvidos na discussão do Projeto 
Educativo, do Regulamento Interno, no Plano Anual de 
Atividades, no Projeto Curricular de Turma e na 
programação das atividades do Agrupamento. 

 

 

    

 

15. Os alunos são consultados e, se possível, 
corresponsabilizados pelas decisões que lhes dizem 
respeito. 

 
 

    
 

16. Há um bom relacionamento entre alunos, docentes, 
pais/encarregados de educação e assistentes 
operacionais/técnicos, com respeito e atenção pelos 
direitos e deveres mútuos. 

 

 

    

 

17. O atendimento aos alunos e ao público em geral é feito 
de forma eficaz e cortês. 

       

18. Os assistentes operacionais/técnicos, que lidam 
habitualmente com o público, são simpáticos e revelam 
tolerância nas relações. 

 
 

    
 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
  0 = Nunca, 1 = Quase Nunca, 2 = Poucas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 
 
 

CRITÉRIO 7 – RESULTADOS RELATIVOS AO PESSOAL 
DOCENTE E NÃO DOCENTE 

Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. O Agrupamento proporciona um bom ambiente de        
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trabalho. 

2. O Agrupamento mede periodicamente a perceção dos 
colaboradores sobre condições de trabalho e opções de 
formação. 

 
 

    
 

3. Os canais de comunicação entre a Direção e os seus 
colaboradores são eficazes.  

       

4.O Agrupamento tem um horário de atendimento e de 
funcionamento que responde às necessidades dos 
docentes. 

 
 

    
 

5. As instalações dos estabelecimentos são mantidas em 
estado de conservação, higiene e segurança aceitáveis. 

       

6. A Direção procura melhorar os serviços após a recolha 
de sugestões. 

       

7. Os Professores desenvolvem habitualmente o trabalho 
em equipa, entreajudando-se e trocando experiências. 

       

8. Existe articulação entre as áreas disciplinares, ciclos, 
departamentos e serviços.  

       

9. A Direção apoia todos os que têm iniciativas de inovação 
e melhoria, reconhecendo e valorizando o seu trabalho. 

       

10. A Direção adota uma atitude que motiva o trabalho dos 
colaboradores. 

       

11. A Direção e o Conselho Pedagógico, com a sua 
atuação, fomentam nos docentes um ambiente de 
confiança e solidariedade. 

 
 

    
 

12. Os docentes revêem-se na missão, visão e valores do 
Agrupamento. 

       

13. Os docentes sentem-se apoiados na sua ação pelos 
encarregados de educação. 

       

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Quase Nunca, 2 = Poucas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS = 
Não Sabe 
 
 

Critério 8 – RESULTADOS DA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A imagem do Agrupamento, na comunidade educativa 
em que está inserida, é boa. 

       

2. O Agrupamento utiliza diferentes meios de comunicação 
para divulgar as suas atividades. 

       

3. A comunidade educativa é incentivada a colaborar nas 
atividades realizadas pelo Agrupamento. 

       

4. O Agrupamento participa em programas de defesa do 
ambiente, de educação para a saúde, da preservação do 
património e dos recursos naturais. 

 
 

    
 

5. O Agrupamento contribui para que o nível educativo e 
formativo da comunidade local melhore. 

       

6. O Agrupamento promove nos alunos o conhecimento da 
cultura local e regional. 

       

7. O Agrupamento tem um horário de atendimento e de 
funcionamento que responde às necessidades da 
população que serve. 

 
 

    
 

8. Os serviços da Escola-Sede do Agrupamento estão bem 
sinalizados e orientam bem as pessoas que não a 
conhecem. 

 
 

    
 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Quase Nunca, 2 = Poucas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS = 
Não Sabe 
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Critério 9 – RESULTADOS DO DESEMPENHO-CHAVE Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A administração local reconhece o mérito do 
Agrupamento e apoia as suas atividades. 

       

2. O Agrupamento tem conseguido melhorar a sua 
organização interna através de processos de autoavaliação 
para elevar o seu desempenho.  

 
 

    
 

3. A Direção faz uma boa gestão dos recursos humanos 
disponíveis no Agrupamento. 

       

4. A Direção fez uma boa gestão dos espaços da Escola-
Sede. 

       

5. A Direção faz uma boa gestão do orçamento do 
Agrupamento. 

       

6. O clima de Agrupamento criado pela atuação da Direção 
tem contribuído para o desenvolvimento da autoestima do 
pessoal docente. 

 
 

    
 

7. O cumprimento dos horários dos professores é 
controlado. 

 
 

    
 

8. As práticas de ensino desenvolvidas são adequadas e 
melhoram o rendimento dos alunos. 

 
 

    
 

9. O Agrupamento preocupa-se em informar os alunos 
relativamente ao prosseguimento dos seus 
estudos/integração na vida ativa.. 

 
 

    
 

10. A avaliação dos resultados efetuada tem levado à 
reflexão sobre a adequação das metodologias utilizadas e 
dos apoios educativos proporcionados. 

 
 

    
 

11. O Agrupamento tem conseguido melhorar os resultados 
escolares dos alunos. 

       

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Quase Nunca, 2 = Poucas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS = 
Não Sabe 

 

Sugestão para a melhoria da prestação dos serviços do Agrupamento de Escolas de Oliveira 
do Hospital: 

 

 

 

 

Idade:  anos Sexo:   M      F 

 
Habilitações académicas: 

 Curso Comp. Formação     Bacharelato     Licenciatura     Mestrado     Doutoramento    

 Outro 

 

Data: _____ / _____ / 20______ 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA 

DO HOSPITAL 
ANO LETIVO 2018/2019 

 

 

 

 

 

Questionário de Opinião ao Pessoal Não Docente 

 

 

 
 

 

 

 

 

Instruções de resposta ao questionário: 
O compromisso do Agrupamento é melhorar de forma contínua e sistemática a sua prestação de 
serviço público, pelo que autoavaliação é uma ferramenta poderosa que privilegiamos. 
 Contamos com a sua opinião para que,  juntos, consigamos elevar a qualidade do nosso 
Agrupamento. 

 
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer das questões, pretendendo-se 
apenas a sua opinião pessoal e sincera.  
Este questionário é de natureza confidencial e anónima. 

 

 

 

 

A sua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço de Qualidade. 
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Critério 1 – LIDERANÇA Grau de Concordância* 
Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A Direção incentiva o envolvimento e a participação da comunidade 

educativa na elaboração do Projeto Educativo. 
 

 

    

 

2. A Direção faz reuniões com o pessoal não docente para divulgar a 

missão e os objetivos do Agrupamento, explicitados no Projeto 

Educativo. 

 

 

    

 

3. A Direção/Coordenação de Estabelecimento/Chefes fomentam, com 

a sua atuação, um ambiente de confiança e solidariedade. 
 

 

    

 

4. A Direção monitoriza o absentismo e tem uma política ativa para a 

sua diminuição. 
 

 

    

 

5. A Direção/Coordenação de Estabelecimento/Chefes são 

competentes e procuram apoiar e resolver os problemas. 
 

 

    

 

6. O Agrupamento fomenta e implementa Projetos que contribuem para 

a formação contínua.  
 

 

    

 

7. A Direção tem mecanismos de atuação adequados nas diferentes 

situações de indisciplina. 
 

 

    

 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Poucas Vezes, 2 = Algumas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 

Critério 2 – PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA Grau de Concordância* 
Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A Direção publicita os aspetos fundamentais do Projeto Educativo, 

do Regulamento Interno e do Plano Anual de Atividades. 
 

 

    

 

2. O Plano Anual de Atividades contém um conjunto coerente e viável 

de atividades, incorporando um conjunto de objetivos realizáveis. 
 

 

    

 

3. A Direção dá a conhecer, de forma clara, as linhas orientadoras da 

política e estratégia do Agrupamento. 
 

 

    

 

4. Os objetivos básicos que fazem parte do planeamento e estratégia 

do Agrupamento são assumidos pelo pessoal não docente. 
 

 

    

 

5. O pessoal não docente sabe enumerar os objetivos do Agrupamento 

que são relevantes para o desenvolvimento da sua prática. 
 

 

    

 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Poucas Vezes, 2 = Algumas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 

Critério 3 – PESSOAL NÃO DOCENTE Grau de Concordância* 
Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A Direção incentiva e motiva o pessoal não docente a empenharem-

se na melhoria contínua do Agrupamento. 
 

 

    

 

2. A Direção promove e incentiva o pessoal não docente a frequentar 

ações de formação estimulando-as a práticas de desempenho 

inovadoras. 

 

 

    

 

3. A Direção encoraja o trabalho em equipa.  

 

    

 

4. No Agrupamento é reconhecido o esforço e o sucesso das pessoas 

como forma de incentivar o seu envolvimento e responsabilidade. 
 

 

    

 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Poucas Vezes, 2 = Algumas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 

 

 
Critério 4 – PARCERIAS E RECURSOS Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 
1. A Direção estabelece protocolos e celebra acordos de cooperação 

com instituições de formação, autarquias e coletividades. 
 

 

    

 

2. A Direção preocupa-se em facilitar ao pessoal não docente os  
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recursos necessários ao seu desempenho. 
3. O Agrupamento promove a redução e reciclagem dos desperdícios.  

 

    

 

4. As instalações do Jardim-de-infância/ Escola são adequadas em 

termos de saúde, higiene e segurança no trabalho. 
 

 

    

 

5. O Agrupamento identifica e procura substituir as tecnologias antigas.  

 

    

 

6. A gestão das instalações, espaços e equipamentos é adequada às 

necessidades dos alunos e funcionalidade dos serviços. 
 

 

    

 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Poucas Vezes, 2 = Algumas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 

 

 
Critério 5 – PROCESSOS Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 
1. A Direção identifica e estabelece prioridades de melhoria e outras 

mudanças quer para o desenvolvimento quer para superar dificuldades. 
 

 

    

 

2. No Agrupamento são estabelecidas 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. 

 

 

    

 

3. As melhorias introduzidas na Escola são resultantes de uma 

avaliação sistemática dos processos. 
 

 

    

 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Poucas Vezes, 2 = Algumas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 

Critério 6 – RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS ALUNOS E 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 
1. O Agrupamento preocupa-se com a segurança da comunidade 

escolar.  
 

 

    

 

2. O Agrupamento proporciona um bom clima e ambiente de trabalho.  

 

    

 

3. No Agrupamento há medidas para contrariar qualquer tipo de 

discriminação. 
 

 

    

 

4. O Agrupamento cultiva nos alunos o respeito pelos outros, o espírito 

de solidariedade e a convivência democrática. 
 

 

    

 

5. No Agrupamento há a preocupação em promover, apoiar e 

desenvolver no pessoal não docente o respeito pelos outros, um 

espírito de tolerância e o trabalho colaborativo e de partilha. 

 

 

    

 

6. A Direção sabe lidar com os conflitos, queixas ou problemas 

pessoais. 
 

 

    

 

7. No Agrupamento há a possibilidade de conciliar o trabalho com a 

vida familiar e assuntos pessoais. 
 

 

    

 

8. No Agrupamento há a possibilidade de conciliar o trabalho com 

assuntos relacionados com a saúde.  
 

 

    

 

9. O desempenho das tarefas do pessoal não docente vai ao encontro 

das necessidades do Jardim-de infância/Escola e dos alunos. 
 

 

    

 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Poucas Vezes, 2 = Algumas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 

Critério 7 – RESULTADOS RELATIVOS AO PESSOAL DOCENTE E 

NÃO DOCENTE 
Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 
1. No Agrupamento reconhece-se e valoriza-se o desempenho do 

pessoal não docente. 
 

 

    

 

2. No Agrupamento, os critérios utilizados na distribuição de serviço do  
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pessoal não docente, baseiam-se na clareza, imparcialidade, justiça e a 

sua aplicação tem em conta as capacidades profissionais de cada um, 

sendo dada a oportunidade para demonstrar as suas aptidões 

individuais e profissionais. 
3. No Agrupamento procura-se que o pessoal não docente receba a 

formação adequada para o seu desempenho profissional e pessoal. 
 

 

    

 

4. O Agrupamento ausculta, periodicamente, o pessoal não docente 

sobre os vários aspetos das suas funções. 
 

 

    

 

5. O sistema de avaliação do desempenho do pessoal não docente 

utilizado tem em conta o contributo de cada um para o cumprimento 

dos objetivos fixados. 

 

 

    

 

6. As instalações da Escola são mantidas em estado de conservação, 

higiene e segurança aceitáveis. 
 

 

    

 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Poucas Vezes, 2 = Algumas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 

 

 

Critério 8 – RESULTADOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL Grau de Concordância* 
Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 

1. O Agrupamento participa em programas de defesa do ambiente, de 

educação para a saúde, da preservação do património e dos recursos 

naturais. 

 

 

    

 

2. A imagem da Escola na comunidade educativa em que está inserida 

é boa. 
 

 

    

 

3. A comunidade educativa é incentivada a colaborar nas atividades 

realizadas pelo Agrupamento. 
 

 

    

 

4. O Agrupamento utiliza diferentes meios de comunicação para 

divulgar as suas atividades. 
 

 

    

 

5. O Agrupamento contribui para que o nível educativo e formativo da 

comunidade educativa local melhore. 
 

 

    

 

6. O Agrupamento promove nos alunos o conhecimento da cultura local 

e regional. 
 

 

    

 

7. O Agrupamento tem um horário de atendimento e de funcionamento 

que responde às necessidades da população que serve. 
 

 

    

 

8. Os serviços da escola-sede do Agrupamento, estão bem sinalizados 

e orientam bem as pessoas que não a conhecem. 
 

 

    

 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Poucas Vezes, 2 = Algumas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 

 

 

 
Critério 9 – RESULTADOS DO DESEMPENHO-CHAVE Grau de Concordância* 

Indicadores 0 1 2 3 4 5 NS 
1. Os meios de comunicação com a comunidade educativa, 

desenvolvidos pelo Agrupamento, são eficazes. 
 

 

    

 

2. O desempenho do pessoal não docente é do agrado da comunidade 

educativa. 
 

 

    

 

3. A administração local reconhece o mérito do Agrupamento e apoia as 

suas atividades. 
 

 

    

 

4. A comunidade educativa é incentivada a colaborar nas atividades 

realizadas no Jardim de Infância / Escola. 
 

 

    

 

5. A Direção faz uma boa gestão dos espaços dos Jardins de Infância/ 

Escola. 
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6. O clima de Agrupamento, criado pela atuação da Direção, tem 

contribuído para o desenvolvimento da autoestima do pessoal não 

docente. 

 

 

    

 

7. A Escola controla as faltas e o atraso do pessoal não docente.  

 

    

 

8. O Agrupamento tem conseguido melhorar a sua organização interna, 

através de processos de autoavaliação para elevar o seu desempenho. 
 

 

    

 

* Coloque apenas uma cruz para indicar a sua opinião. 
0 = Nunca, 1 = Poucas Vezes, 2 = Algumas Vezes, 3 = Muitas vezes, 4 = Quase Sempre, 5 = Sempre e NS 
= Não Sabe 
 
Sugestão para a melhoria da prestação dos serviços do Agrupamento de Escolas de Oliveira 

do Hospital: 
 

 

 

 

 

 

Idade: 
 

anos Sexo:   M      F 

 
Categoria Profissional: 

 Assistente Operacional     Assistente Técnico     Outro 

 
Data: _____ / _____ / 20______ 

 

 
Muito obrigado pela sua colaboração. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  
OLIVEIRA DO HOSPITAL 

 
ANO LETIVO 2018/2019 

 

 

 

Questionário de Satisfação aos Pais e Encarregados de Educação 

 

 

 

Instruções de resposta ao questionário: 

A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do serviço público, 

é o principal compromisso estabelecido no nosso Agrupamento. 

Por conseguinte, a sua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas e 

oferecer um ensino de maior qualidade e um atendimento cada vez mais eficaz e adequado. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer das questões, pretendendo-se 

apenas a sua opinião pessoal e sincera.  

Este questionário é de natureza confidencial e anónima. 

  

  

  

  

  

AA  ssuuaa  ccoollaabboorraaççããoo  éé  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  pprreessttaarrmmooss  uumm  sseerrvviiççoo  ddee  QQuuaalliiddaaddee.. 
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Critério 6 – RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS 
CIDADÃOS/CLIENTES 

Grau de Satisfação* 

Satisfação com… 0 1 2 3 4 5 NS 

1. Os representantes dos pais/encarregados de educação 
participam na elaboração do Projeto Educativo 

 
 

    
 

2. A divulgação do Projeto Educativo é adequada.        

3. A divulgação do Regulamento Interno é adequada.        

4. Conheço o Regulamento Interno.        

5. A educação pré-escolar / o ensino ministrado ao meu 
educando corresponde às minhas expectativas.  

 
 

    
 

6. A Escola facilita a inclusão de todos os alunos.        

7. As famílias são incentivadas a participar nas atividades 
escolares. 

       

8.  A oferta de atividades promovidas pela Escola é 
adequada. 

       

9. A Associação de Pais motiva as famílias a participarem 
na vida da Escola. 

       

10. Os pais/encarregados de educação têm confiança nos 
educadores/professores. 

       

11. A Escola atende às minhas críticas e sugestões.        

12. A Escola é organizada e funciona de forma eficaz.        

13. O horário de atendimento do Educador / Professor 
Titular de Turma / Diretor de Turma é adequado. 

       

14. No atendimento aos pais/encarregados de educação há 
garantia de privacidade. 

 
 

    
 

15. A informação que recebo sobre a assiduidade, 
aproveitamento e comportamento do meu educando é 
atempada. 

 
 

    
 

16.Nas situações de indisciplina os mecanismos de 
atuação, do Agrupamento, são adequadas 

       

17. Há segurança na Escola e um bom acompanhamento 
dos alunos 

       

18. As instalações da Escola são mantidas em estado de 
conservação e segurança aceitáveis. 

       

19. As instalações da Escola são mantidas em estado de 
higiene aceitável. 

       

20. Os equipamentos e materiais da Escola são 
adequados. 

       

21. O apoio prestado pelos assistentes 
operacionais/técnicos é adequado. 

       

22. O atendimento nos diversos serviços é eficaz e cortês.        

23. A Escola proporciona os apoios adequados para os 
alunos com dificuldades de aprendizagens. 

       

24.A Escola proporciona os apoios adequados para os 
alunos que pretendem ir mais além em determinadas 
matérias. 

 
 

    
 

25.As parcerias/protocolos que a escola estabelece com 
instituições locais/empresas são uma mais- valia para os 
alunos. 

 
 

    
 

26. As tecnologias de informação que a Escola disponibiliza 
(página, Net alunos) são uma mais-valia para o 
conhecimento da vida escolar do meu educando. 

 
 

    
 

27. A Escola promove a preservação do ambiente.        

28. Os serviços de Ação Social Escolar funcionam de forma 
eficaz. 
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29. As campanhas de solidariedade promovidas pelo 
Agrupamento são adequadas. 

 
 

    
 

30. Os serviços da escola-sede do Agrupamento, estão 
bem sinalizados e orientam bem as pessoas que não a 
conhecem. 

 
 

    
 

* Coloque apenas uma cruz para indicar o seu grau de satisfação. 
0 = Muito Insatisfeito, 1 = Insatisfeito, 2 = Pouco Satisfeito, 3 = Satisfeito, 4 = Muito Satisfeito, 5 = 
Totalmente Satisfeito e NS = Não Sabe 
 
 
 

Indique uma medida que na sua opinião deveria ser tomada para melhorar o funcionamento 
da escola que o seu educando frequenta: 

 

 

Idade do E. de 
Educ:  anos 

                     
Sexo:   M      F 

 
Nível de ensino do seu educando(a)/filho(a): 

 Pré-Escolar     1.º Ciclo     2.º Ciclo     3.º Ciclo/CEF/Vocacional     Secundário/Profissional 

 

Data: _____ / _____ / 20______ 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE  
OLIVEIRA DO HOSPITAL 

 
ANO LETIVO 2018/2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Questionário de Satisfação aos Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções de resposta ao questionário: 

A procura da melhoria contínua, com vista a uma cada vez melhor prestação do serviço público, 

é o principal compromisso estabelecido no nosso Agrupamento. 

Nesse sentido, a tua opinião é fundamental para que possamos criar novas alternativas e oferecer 

um ensino de maior qualidade e um atendimento cada vez mais eficaz e adequado. 

Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer das questões, pretendendo-se 

apenas a tua opinião pessoal e sincera.  

Este questionário é de natureza confidencial e anónima. 

 

 

 

 

 

A tua colaboração é fundamental para prestarmos um serviço de Qualidade. 
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Critério 6 – RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS ALUNOS Grau de Satisfação* 

Satisfação com… 0 1 2 3 4 5 NS 

1. A divulgação do Projeto Educativo é adequada.        

2. A divulgação do Regulamento Interno é adequada.        

3. O ensino que é praticado corresponde às minhas expectativas.        

4. Os assistentes operacionais (auxiliares de ação educativa) tratam-
me com respeito. 

 
 

    
 

5. Os professores tratam-me com respeito.        

6. Trato com respeito os professores.        

7.Trato com respeito os assistentes operacionais.        

8. Tenho uma conduta adequada na sala de aula.        

9. Nas situações de indisciplina os mecanismos de atuação, do 
Agrupamento, são adequadas 

       

10. O ambiente e o espaço físico da Escola são agradáveis        

11. A Escola é segura.        

12. Existem espaços de recreio, desportivos e de lazer com área 
suficiente. 

       

13. O computador ou outros recursos pedagógicos são usados em sala 
de aula com alguma frequência. 

       

14. Os professores estimulam e preparam os alunos para uma 
aprendizagem autónoma e contínua.  

       

15. Os professores informam os alunos sobre os critérios de avaliação.        

16. Os professores apresentam com clareza os objetivos das atividades 
propostas em contexto de sala de aula. 

       

17. Os professores utilizam diferentes metodologias de ensino.        

18. Os professores utilizam diferentes formas de trabalhar com os 
alunos. 

       

19. Os professores estimulam a participação dos alunos.        

20. Os professores atendem os alunos sempre que os procuram para 
resolver algum problema. 

       

21. Os professores transmitem-me orientações sobre como devo 
estudar/trabalhar. 

       

22.Os professores informam-me sobre a minha evolução nas 
aprendizagens. 

       

23. As aulas de apoio contribuem para o meu sucesso escolar.        

24. Estou satisfeito com o serviço prestado no refeitório.        

25. Estou satisfeito com a qualidade das refeições.        

26. Estou satisfeito com a variedade das refeições.        

27. Estou satisfeito com a quantidade servida.        

28. Estou satisfeito com a qualidade dos produtos que se vendem no bar.        

29. Estou satisfeito com a variedade dos produtos que se vendem no 

bar.  
 

 
    

 

30. Estou satisfeito com os preços praticados no bar.        

31. Estou satisfeito com os serviços (Papelaria/reprografia, Biblioteca, 
administrativos) prestados pela Escola. 

       

32. Sou informado sobre as atividades promovidas pela Escola.        

33. Estou satisfeito com as atividades dinamizadas pela Escola.        

34. A minha opinião/sugestão é aceite na Escola.        

35. A Escola inclui todos os alunos.        

36. Gosto de estar nesta Escola.        

* Coloca apenas uma cruz para indicar o teu grau de satisfação. 
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0 = Muito Insatisfeito, 1 = Insatisfeito, 2 = Pouco Satisfeito, 3 = Satisfeito, 4 = Muito Satisfeito, 5 = 
Totalmente Satisfeito e NS = Não Sabe 

Que medida tomarias para melhorar a tua escola? (Indica apenas a mais importante para ti) 

 

Idade:  anos Sexo:  M      F 

Nível de ensino: 

 1.º Ciclo (4.º Ano)     2.º Ciclo     3.º Ciclo/CEF/Vocacional     Secundário/Profissional 

 

 

 

Data: _____ / _____ / 20______ 

 

 

Muito obrigado pela tua colaboração. 
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ANEXO II 
 
 

 

CRITÉRIO 1 - LIDERANÇA 

Como os órgãos de gestão e administração e todos os que lideram equipas:  
- Desenvolvem e facilitam a consecução do Projeto Educativo (PE);  
- Promovem os valores necessários para o sucesso a longo prazo;  
- Implementam ações e estimulam comportamentos apropriados; 
- Estão diretamente empenhados em assegurar a organização e gestão. 

Subcritérios - O que a liderança do Agrupamento faz para:  

1.1 Dar uma orientação ao Agrupamento desenvolvendo a visão, missão e valores  

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos 
(0- 100) 

Média 
1.1. 

A Direção divulga a missão e os objetivos da Escola 
explicitados no Projeto Educativo. 
 

Projeto de Intervenção;  
Sitio do Agrupamento;  
PowerPoint da reunião geral (início 
de cada ano letivo). 

70 

79 

 
A Direção revê, periodicamente, a missão, visão e valores, 
ajustando-os às mudanças no ambiente externo. 
 

Relatório de Autoavaliação 2014-
2016;  
Atas do Conselho Pedagógico: CP 
nº 1 de 06/09/2016; nº3 de 
26/10/2016 e nº4 de 29/11/2017. 

85 

 
Os resumos das reuniões do Conselho Pedagógico são 
disponibilizados a todos os interessados. 

E- mail pessoal; 
Minutas das atas de CP 
disponibilizadas aos coordenadores 
e estes aos docentes através de e-
mail e arquivados em dossiê 
próprio. 

90 

 
A Direção mostra-se disponível para a resolução dos 
problemas dos alunos. 

Ata do Departamento II de 
11/10/2016; 
Transferência de alunos entre 
escolas do Agrupamento; 
Ata CP nº3 de 25/10/2017. 

60 

 
A Direção promove a realização de ações de informação 
sobre decisões que impliquem alterações ou mudanças na 
Escola/Agrupamento. 

Atas do Departamento II de 30/11 
2016 e 07/09/2016; 
Atas de CP nº3 de 25/10/20 e nº8 
de 15/03 de 2018. 

90 

1.2 Gerir o Agrupamento, o desempenho e a melhoria contínua 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos 
(0- 100) 

Média 
1.2. 

O Agrupamento estabelece, anualmente, metas e objetivos 
mensuráveis quer ao nível dos processos quer dos 
resultados. 

Sem evidências. 

0 

67,5 

A Direção elabora relatórios periódicos de execução do 
Plano Anual de Atividades, com a colaboração das pessoas 
envolvidas. 

Ata CP nº4 de 29/11/2017; 
Ata CP nº6 de 24/01/2017; 
Ata CP nº 9 de 10/05/2017; 
Ata CP nº11 de 19/07/2017; 
Ata CPnº5de 12712/2017; 
Ata CP nº 9 de 26/04/2018 
Atas do Conselho Geral (CG) de 
23/11/2017, 22/03/2018 e 
10/05/2018. 

90 

As chefias do pessoal não docente, em conjunto com o seu 
pessoal,refletem sobre o resultado do seu trabalho e 
definem estratégias para o melhorar.   
 

Notas pessoais  das 
Coordenadoras de 
Estabelecimento; 
Mensalmente a Chefe do pessoal 
não docente convoca 
telefonicamente o PND. (não há 
evidências escritas); 
A chefe do Pessoal Administrativo 
estabelece diálogos com cada 
Técnico  Administrativo quando 
necessário. 

50 

A Direção apresentou um programa de ação comprometido 
com a melhoria contínua do Agrupamento. 

Plano de Intervenção; 
Ata C P nº1 de 05/09/2017; 
Plano de Ação Estratégica do 
AEOH; 

90 
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O Conselho Pedagógico propõe, em articulação com o seu 
centro de formação, o plano anual de formação do pessoal 
docente e não docente, tendo em consideração não só as 
necessidades da Escola, mas também as necessidades e 
expectativas daqueles. 

Plano de Ação 2016; 
Ata do Departamento I nº18 de 
27/062016; 
Plano de Ação Estratégica do 
AEOH. 

90 

A Direção, em articulação com os órgãos de gestão 
pedagógica, adequa os cursos e as disciplinas de oferta 
própria da Escola às necessidades da comunidade 
educativa e interesse dos alunos. 

 
Ata CG de 26/07/2017;  
Ata CG de 01/02/2018; 
Ata CPnº 11 de 19/07/2017. 

90 

1.3 Motivar e apoiar as pessoas do Agrupamento e servir de modelo de conduta 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
1.3. 

A Direção cria mecanismos que permitem avaliar as 
necessidades e a satisfação dos alunos, pais/encarregados 
de educação, pessoal docente e pessoal não docente. 

Ficha de autoavaliação PND;  
Avaliação Interna. 

90 

74 

A Direção empenha-se pessoalmente no acompanhamento 
permanente e monitorização das atividades da Escola. 

Ata CG de 23/11/17; 
Ata CP nº 4 de 23/11/2016; 
Ata CP nº 5 de 12 /12 /2017 
Ata CP nº 6 de 24/01/2017; 
Ata CP nº 10 de 19/06/2017; 

90 

O Coordenador de Departamento/Delegado de Área 
Disciplinar exerce funções de supervisão, acompanhando e 
apoiando os colegas nas práticas pedagógico-didáticas. 

Ata Área Disciplinar de Francês de 
07/12/2017; 
Ata Área Disciplinar de FQ de 
17/01/2018; 
Ata Área Disciplinar de Português 
(500) de 07/09/2017; 
Ata do Dep. I nº3 de 13/09/2016  

70 

O Coordenador de Departamento/Delegado de Área 
Disciplinar promove o trabalho de equipa e de colaboração 
entre os docentes. 

Ata Área Disciplinar de FQ de 
07/09/2016; 
Ata do Departamento II de 
07/09/2018; 
Ata Área Disciplinar de História e 
Geografia de Portugal de 
07/09/2017; 
Ata Área Disciplinar de FQ de 
01/02/2017; 
Dep. I-Ata nº3 de 13/09/2016  

70 

A Direção está acessível, escuta e responde às pessoas, 
em tempo útil. 

Ata Departamento IV de 
05/09/2017; 
Ata CP nº 3 de 26/10/16; 
Ata CP nº 2 de 27/09/2017; 

50 

1.4 Gerir de forma eficaz as relações com as autoridades políticas e outras partes 
interessadas 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
1.4. 

A Direção aprova protocolos com instituições, com a 
autarquia e outras entidades, no sentido de promover a 
prevenção para a segurança e preservação do meio 
ambiente. 

Ata do Departamento II de 
11/110/2016; 
Ata CG de 16/02/2017; 
Ata CG de 26/07/17; 
Ata CG de 23/11/2027. 

90 

90 
 

 O Agrupamento procura a divulgação pública, a reputação 
e o reconhecimento da organização e dos seus serviços. 

Sitio do Agrupamento;  
Rádio Boa Nova;  
Facebook do Agrupamento; 
”Mega 5”; 
CP nº8 de 16/03/2017; 
Plano de melhoria do Departamento 
I em 02-03-2016. 

90 

A Direção aprova protocolos com o Centro de Saúde, com a 
autarquia e outras entidades, no sentido de promover a 
prevenção para a saúde.     

Ata CG de 24/11/2016; 
Ata CG de 16/02/2017; 
Ata CP nº8 de 16/03/2017; 
Ata CDT nº2 de  11/10/ 17. 

90 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS MÉDIA FINAL 

 Os resumos das reuniões do Conselho Pedagógico são 
disponibilizados a todos os interessados.  

 
 A Direção promove a realização de ações de informação 

sobre decisões que impliquem alterações ou mudanças 
na Escola/Agrupamento. 

 
 A Direção revê, periodicamente, a missão, visão e 

valores, ajustando-os às mudanças no ambiente externo. 

 O Agrupamento estabelece, 
anualmente, metas e objetivos 
mensuráveis quer ao nível dos 
processos quer dos resultados. 

7 
   
 
 

77,9777777777
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 A Direção divulga a missão e os objetivos da Escola 
explicitados no Projeto Educativo. 

 
 A Direção elabora relatórios periódicos de execução do 

Plano Anual de Atividades, com a colaboração das 
pessoas envolvidas. 

 
 A Direção apresentou um programa de ação 

comprometido com a melhoria contínua do Agrupamento. 
 
 O Conselho Pedagógico propõe, em articulação com o 

seu centro de formação, o plano anual de formação do 
pessoal docente e não docente, tendo em consideração 
não só as necessidades da Escola, mas também as 
necessidades e expectativas daqueles. 

 
 A Direção, em articulação com os órgãos de gestão 

pedagógica, adequa os cursos e as disciplinas de oferta 
própria da Escola às necessidades da comunidade 
educativa e interesse dos alunos. 

 
 A Direção cria mecanismos que permitem avaliar as 

necessidades e a satisfação dos alunos, 
pais/encarregados de educação, pessoal docente e 
pessoal não docente. 

 
 A Direção empenha-se pessoalmente no 

acompanhamento permanente e monitorização das 
atividades da Escola. 

 
 O Coordenador de Departamento/Delegado de Área 

Disciplinar exerce funções de supervisão, 
acompanhando e apoiando os colegas nas práticas 
pedagógico-didáticas. 

 
 O Coordenador de Departamento/Delegado de Área 

Disciplinar promove o trabalho de equipa e de 
colaboração entre os docentes. 

 
 A Direção aprova protocolos com instituições, com a 

autarquia e outras entidades, no sentido de promover a 
prevenção para a segurança e preservação do meio 
ambiente. 

 
 O Agrupamento procura a divulgação pública, a 

reputação e o reconhecimento da organização e dos 
seus serviços. 

 
 A Direção aprova protocolos com o Centro de Saúde, 

com a autarquia e outras entidades, no sentido de 
promover a prevenção para a saúde. 

777777777777
777777777777
777777777777
777777777777
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CRITÉRIO 2 - PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA 

Como o Agrupamento executa o Projeto Educativo através de: 
- uma estratégia claramente centrada nas expectativas dos alunos e dos diferentes setores da 
comunidade educativa; 
- estratégias efetivamente operacionais a diferentes níveis;  
- atividades relevantes inscritas no Plano Anual de Atividades. 

Subcritérios - O que  o Agrupamento faz para:  

2.1 Recolher informação relacionada com as necessidades presentes e futuras das partes 
interessadas, bem como informação de gestão relevante 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
2.1. 

O Agrupamento deu a conhecer aos 
pais/encarregados de educação os aspetos 
fundamentais do Projeto Educativo e a sua 
articulação com o Plano Anual de Atividades. 

Sítio do Agrupamento; 
Ata CG de 26/07/2017;  
Ata CG de 01/02/2018; 
 

90 

70 

O Agrupamento analisa de forma sistemática os 
pontos fortes e os pontos fracos internos. 

Plano de melhoria; 
Ata CP nº4 de 23/11/2016; 
Ata CP nº6 de 24/01/2017; 
Ata CP nº 7 de 22/02/2017; 
Ata CP nº 9 de 10/05/2017; 
Ata CP nº2 de 27/09/2017. 

70 

Os princípios e os objetivos do Projeto Educativo 
são assumidos pelo pessoal docente. 

Ata CP nº 6 de 24/01/2017; 
Ata CP nº 10 de 29/06/2017; 
Ata CP nº 6 de 24/01/2018; 
Ata CP nº 7 de 26/02/2018. 

70 

A Direção e/ou as chefias do pessoal não docente 
comunica de forma clara ao pessoal não docente 
os seus critérios de gestão e as suas orientações 
quanto aos procedimentos e tarefas. 

 
A Chefe do Pessoal Administrativo referiu que sim 
(sem evidências escritas) 
Reuniões Periódicas da Direção com o PND; 
 Ata CG de 23/11/2027. 

50 

2.2 Desenvolver a estratégia e o planeamento, tendo em conta a informação recolhida 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
2.2. 

 
A Direção, em articulação com o Conselho 
Pedagógico, define indicadores de desempenho 
interno. 

 
Projeto Educativo; 
Ata CP nº 1 de 06/09/2016; 
Ata CP nº 1 de 05/09/2017. 

80 

83,3 

As orientações, os objetivos e as estratégias dos 
documentos estruturantes e norteadores do 
Agrupamento são claros e exequíveis. 
 
 

Projeto Educativo;  
Regulamento Interno;  
Plano Anual de Atividades; 
Regulamento da Abertura do Processo Eleitoral para 
CG; 
Atas do CP nº 1 de 06/09/2016  e  nº 3 de 26/10/2016. 

90 

 
O Agrupamento acompanha o cumprimento dos 
objetivos estabelecidos nos seus documentos 
orientadores. 
 

 
AtaCPnº5 de 05/12/2016; 
Ata CG de 26/07/2017; 
Ata CG de  01/02/2018. 
 

80 

2.3 Comunicar e implementar o planeamento e a estratégia em todo o Agrupamento e rever 
de forma regular 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
2.3. 

 
O Plano Anual de Atividades incorpora um 
conjunto de objetivos básicos bem definidos e 
realizáveis e avaliados no final de cada período 
por alunos, professores e encarregados de 
educação.    
  

 
Ata CG de 22/03/2018;  
Ata Área Disciplinar de Francês de 10/01/2018;  
Ata do Departamento II de 07/09/2016. 90 

85 

 
O Coordenador de Departamento/Delegado de 
Área Disciplinar assegura, de forma articulada com 
outras estruturas de orientação educativa, a 
adoção de metodologias específicas. 

Ata da Área Disciplinar Educação Especial nº7, de 
14/05/2018; 
Atas Área Disciplinar de Matemática e Ciências 
Naturais(230) de: 14/12/2016, 07/02/2017, 30/03/2017 
e 08/05/2017; 

90 
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Atas Área Disciplinar de Matemática e Ciências 
Naturais (230) de: 14/11/2017, 12/12/2017, 
04/01/2018, 01/02/2018, 23/03/2018, 08/05/2018 e 
14/06/2018. 

 

 

A Direção tem criados canais de comunicação 
interna para divulgar objetivos, planos e atividades 
do Agrupamento. 

Plataforma GIAE ; 
 Sítio do Agrupamento; 
 Painéis Informativos;  
“Mega5”;  
Clube da Rádio;  
Contas de e-mail específicas para diferentes serviços;  
Ata CG de 24/11/2016. 

90 

O Agrupamento está organizado de forma a que o 
pessoal não docente apoie os alunos no seu 
percurso escolar.    
  

Observação direta; 
Ata do CDT nº2 de 11/10/17. 
 70 

2.4 Planear, implementar e rever a inovação e mudança 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
2.4. 

 
O Projeto Educativo contempla as prioridades 
definidas após identificação e análise dos 
problemas detetados. 
 

Documentos Base de suporte à elaboração do Projeto 
Educativo; 
Projeto Educativo. 
 

90 

85 

A Direção proporciona, no âmbito da sua 
competência, os meios adequados para a 
concretização do Projeto Educativo e revê os 
objetivos deste. 

Regulamento Interno; 
Planos Anuais de Atividades 2016/2017 e 2017/2018; 
Ata CG de 26/07/2017 70 

A eficácia e relevância de planos de ação 
inovadores são avaliados e revistos. 

Ata  Área Disciplinar de FQ de 14/12/2017;  
Ata Área Disciplinar de Português(500) de 
06/07/2018; 
 Ata do Departamento II de 17/01/2018. 

90 

 
A Direção em articulação com as chefias do 
pessoal não docente define e revê indicadores de 
desempenho interno. 
 

Ficha de autoavaliação PND;  
Reuniões periódicas entre a Direção/Coordenadoras 
de Estabelecimento e o PND (sem evidências 
escritas); 
A Chefe de Pessoal Administrativo refere que há 
articulação (sem evidências escritas); 
Ata CP nº7 de 22/02/2017. 

90 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS MÉDIA FINAL 

 O Agrupamento deu a conhecer aos 
pais/encarregados de educação os aspetos 
fundamentais do Projeto Educativo e a sua 
articulação com o Plano Anual de Atividades. 

 
 O Agrupamento analisa de forma sistemática os 

pontos fortes e os pontos fracos internos. 
 
 Os princípios e os objetivos do Projeto 

Educativo são assumidos pelo pessoal docente. 
 
 As orientações, os objetivos e as estratégias 

dos documentos estruturantes e norteadores do 
Agrupamento são claros e exequíveis. 

 
 A Direção, em articulação com o Conselho 

Pedagógico, define indicadores de desempenho 
interno. 

 
 O Agrupamento acompanha o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos nos seus documentos 
orientadores. 

 
 O Plano Anual de Atividades incorpora um 

conjunto de objetivos básicos bem definidos e 
realizáveis e avaliados no final de cada período 
por alunos, professores e encarregados de 
educação. 

 
 O Coordenador de Departamento/Delegado de 

Área Disciplinar assegura, de forma articulada 
com outras estruturas de orientação educativa, 

 Sem evidências 

T66887766iu9
800080,10 
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a adoção de metodologias específicas. 
 
 
 A Direção tem criados canais de comunicação 

interna para divulgar objetivos, planos e 
atividades do Agrupamento.  

 
 O Agrupamento está organizado de forma a 

que o pessoal não docente apoie os alunos no 
seu percurso escolar.  

 
 
 O Projeto Educativo contempla as prioridades 

definidas após identificação e análise dos 
problemas detetados. 

 
 A eficácia e relevância de planos de ação 

inovadores são avaliados e revistos. 
 
 
 A Direção em articulação com as chefias do 

pessoal não docente define e revê indicadores 
de desempenho interno. 

 
 A Direção proporciona, no âmbito da sua 

competência, os meios adequados para a 
concretização do Projeto Educativo e revê os 
objetivos deste. 

 
 

 

 

CRITÉRIO 3 - PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

Como o Agrupamento gere os seus recursos humanos:  
- desenvolvendo os saberes e o pleno potencial do pessoal docente e do pessoal não docente; 
- promovendo o trabalho de equipa e potenciando o trabalho individual; 
- de acordo com os pressupostos do Projeto Educativo. 

Subcritérios - O que o Agrupamento faz para:  

3.1 Planear, gerir e melhorar os recursos humanos de forma transparente em sintonia com o 
planeamento e estratégia  

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
3.1. 

 
Na distribuição do serviço letivo e na estruturação 
dos horários, a Direção aplica critérios claros de 
gestão dos recursos humanos, estimulando a 
melhoria do trabalho desenvolvido.  
    

Horários dos Docentes 2016/2017 e 2017/2018; Ata 
CG de 26/07/2017 

70 

74 

A Direção distribui o serviço docente possibilitando 
a consecução de várias modalidades de apoio 
educativo. 

Horários dos Docentes 2016/2017 e 2017/2018; 
Relatórios trimestrais de balanço e levantamento 
estatístico das aulas de apoio. 
Ata CPnº3 de 26/10/2016. 

90 

 
A Direção e o Conselho Pedagógico avaliam a 
eficácia da distribuição do serviço letivo e 
estruturação dos horários.   

Horários dos Docentes 2016/2017 e 2017/2018; 
Ata CP nº5 de 05/12/16. 

60 

 
A Direção promove a produção sistemática de 
informação sobre o desempenho global do 
Agrupamento. 
 
     

Atas trimestrais de Área Disciplinar/Departamento; 
Reunião Geral de Encerramento do ano letivo 
2016/2017. 

90 

 
No processo de avaliação do desempenho, o 
Agrupamento avalia o Pessoal Docente, Não 
Docente e outros técnicos de forma justa e  
incentiva a qualidade do seu trabalho.  

 
PND: Ficha de Autoavaliação e reuniões periódicas 
entre a Direção e os avaliados; 
PD: Observação direta (desmotivação, 
descontentamento não obstante o reduzido número 
de reclamações formais). 
 

60  

3.2 Identificar, desenvolver e utilizar as competências das pessoas, alinhando os objetivos 
individuais e organizacionais 
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Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
3.2. 

O Agrupamento valoriza e divulga o esforço e o 
sucesso profissional de docentes e o seu 
contributo para a melhoria contínua, como forma 
de incentivar e manter o desenvolvimento e 
responsabilidade do pessoal docente. 

Reunião Geral de Encerramento do ano letivo 
2016/2017;  
Ata CG de 10/05/2018; 
Ata CG de 26/07/2017; 
Ata CP nº 12 de 12/07/2018. 

70 

66 

 
O Coordenador de Departamento/Delegado de 
Área Disciplinar analisa com os professores da sua 
equipa o processo de ensino-aprendizagem e 
melhora a forma de atuar para atingir os objetivos 
pretendidos. 
 

Atas trimestrais de Área Disciplinar/Departamento; 
Atado Departamento II de 07/1172017; 
Ata Dep.I, nº7 de 29/11/20 16. 

90 

 
O Agrupamento incentiva a frequência de ações 
de formação por parte do pessoal docente e não 
docente, motivando-os para o seu 
aperfeiçoamento profissional. 
 

E-mail pessoal do pessoal docente e não docente; 

Ata Dep.I nº11 de 31/01/2017 

Ata do Departamento IV de 18/07/2018; 
Ata CP nº 10 de 29/06/2017 
Ata CP nº 6 de 24/01/2018; 
Ata CP nº8 de 15/03/2018; 

90 

 
O Agrupamento recolhe, trata e analisa os 
resultados dos processos de formação contínua 
para definir novas políticas de formação e Planos 
de Melhoria do Agrupamento. 
 

 
 
Sem evidências. 
 
 

0 

 
O Agrupamento promove uma cultura de avaliação 
e aperfeiçoamento contínuo do desempenho dos 
seus profissionais, identificando os aspetos mais 
fracos e as áreas prioritárias para a melhoria do 
seu desempenho. 

 
Ficha de Autoavaliação PND; 
Plano de Ação estratégica do AEOH 2016-18. 
 

 
 
 

80 

3.3 Envolver as pessoas através do diálogo e da delegação de responsabilidades e apoiar o 
seu bem-estar 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
3.3. 

O Coordenador de Departamento/Delegado de 
Área Disciplinar coordena de forma eficiente a 
equipa de docentes com que trabalha. 

Ata de CP nº 2 de 28/09/2016; 
Ata CP nº 2 de 27/09/2017; 
 

90 

85 

O Diretor de Turma propicia espaços de debate e 
reflexão que estimulam a partilha de experiências 
e saberes, e a interdisciplinaridade. 

Ata  do Departamento II de 11/09/2017; 
Ata  do Departamento II de 07/11/2017; 
Ata CT 7ºJ de 15/02/2017; 
Ata CT 7ºJ de 20/06/2017 
Ata CT 8ºG de 18/12/2017; 
Ata CT 8ºGde 27/03/2018. 
 
Atas de Conselho de Turma/Atas de Departamento 
Especificar….. 

90 

O Agrupamento encoraja o pessoal não docente a 
trabalhar em equipa. 

Reuniões periódicas entre a Direção/ Coordenadoras 
de Estabelecimento e o PND (sem evidências 
escritas); 
 

80 

 
Os chefes do pessoal não docente fomentam um 
bom ambiente de trabalho.   
  

Perceção e observação direta; 
Ata CP nº 8 de 16/03/2017; 
Ata CP nº 8 de 15/03/2018. 

80 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS MÉDIA FINAL 

 A Direção distribui o serviço docente 
possibilitando a consecução de várias 
modalidades de apoio educativo. 

 
 A Direção promove a produção sistemática de 

informação sobre o desempenho global do 
Agrupamento. 

 
 Na distribuição do serviço letivo e na 

estruturação dos horários, a Direção aplica 
critérios claros de gestão dos recursos 
humanos, estimulando a melhoria do trabalho 
desenvolvido. 

 

 O Agrupamento recolhe, trata e analisa os 
resultados dos processos de formação contínua 
para definir novas políticas de formação e 
Planos de Melhoria do Agrupamento. 

 
 
 

75 
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 O Coordenador de Departamento/Delegado de 
Área Disciplinar analisa com os professores da 
sua equipa o processo de ensino-aprendizagem 
e melhora a forma de atuar para atingir os 
objetivos pretendidos. 

 
 
 O Agrupamento incentiva a frequência de ações 

de formação por parte do pessoal docente e 
não docente, motivando-os para o seu 
aperfeiçoamento profissional. 

 
 O Agrupamento promove uma cultura de 

avaliação e aperfeiçoamento contínuo do 
desempenho dos seus profissionais, 
identificando os aspetos mais fracos e as áreas 
prioritárias para a melhoria do seu 
desempenho. 

 
 O Agrupamento valoriza e divulga o esforço e o 

sucesso profissional de docentes e o seu 
contributo para a melhoria contínua, como 
forma de incentivar e manter o desenvolvimento 
e responsabilidade do pessoal docente. 

 
 O Agrupamento valoriza e divulga o esforço e o 

sucesso profissional de docentes e o seu 
contributo para a melhoria contínua, como 
forma de incentivar e manter o desenvolvimento 
e responsabilidade do pessoal docente. 

 
 O Coordenador de Departamento/Delegado de 

Área Disciplinar coordena de forma eficiente a 
equipa de docentes com que trabalha. 

 
 O Diretor de Turma propicia espaços de debate 

e reflexão que estimulam a partilha de 
experiências e saberes, e a 
interdisciplinaridade. 

 
 O Agrupamento encoraja o pessoal não 

docente a trabalhar em equipa. 
 
 Os chefes do pessoal não docente fomentam 

um bom ambiente de trabalho.  
   

 
 

 

CRITÉRIO 4 - PARCERIAS E RECURSOS 

Como o Agrupamento planeia e gere os seus recursos internos e parcerias externas, de modo a 
viabilizar o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo. 

Subcritérios - O que o Agrupamento faz para:  

4.1 Desenvolver e gerir parcerias com organizações relevantes 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
4.1. 

A Direção estabelece protocolos e celebra acordos 
de cooperação ou de associação com outras 
escolas da mesma tipologia, na procura de 
soluções conjuntas de melhoria dos métodos de 
ensino e aprendizagem.   

Sem evidências. 

0 

60 

 
A Direção estabelece protocolos de cooperação 
com a autarquia, juntas de freguesia e 
coletividades.     

Atas do Departamento II de 07/09/2016 e 11/10/2016;  
Atas CG de  24/11/2016; 23/11/2017; 16/02/2017 e 
26/07/2017 

90 

A Direção estabelece protocolos de cooperação 
com entidades formadoras de acordo com as 
ofertas de formação/profissionalização (cursos 
CEF, vocacionais e profissionais). 
 
 
    

Protocolos de estágio 2016/2017: 9ºN e 9ºM (curso 
vocacional); 9ºO (CEF); 10ºG e 10ºH (curso 
profissionais); 11ºF e 11ºG; 12º E e 12ºF. 
Protocolos de estágio 2017/2018: 9º M e 9º L (CEF); 
10º F e 10º G. 

90 
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4.2 Desenvolver e implementar parcerias com os alunos e pais/encarregados de educação 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
4.2. 

 
O Agrupamento estabelece parcerias com as 
Associações de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola. 

 
Ata de CG de 01/02/2018; 
Participação ativa da Associações de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola em várias 
atividades do Agrupamento, ex: feira de Sº Martinho, 
feira do Porco, festas de encerramento do ano letivo; 
desfile de Carnaval,  

90 

90 

 
O Agrupamento estabelece parcerias com a 
Associação de Estudantes do Agrupamento de 
Escolas de Oliveira do Hospital. 

A associação dinamiza a Feira da Universidade e do 
Secundário 
Participa na Atividade AEOH a Florir (Caminhada) 

90 

4.3 Gerir os recursos financeiros 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
4.3. 

O Conselho Administrativo utiliza e gere os 
recursos financeiros atribuídos de forma a 
rentabilizá-los para a melhoria da qualidade do 
trabalho do pessoal docente e não docente. 

Ata Conselho Administrativo(CA) nº11 de 12/09/2016;  
Ata CA nº 12 de 14/10/2016; 
Ata CA nº 3 de 13/03/2017; 
Ata CA nº 12 de 14/12/2017; 
Ata CA nº 3 de 12/03/2018; 
Ata CA nº 4 de 09/04/2018; 
Ata CA nº 5 de 14/05/2018; 
Ata CA nº7 de 13/07/2018;  
 

80 

85 

 
O Agrupamento divulga anualmente o seu relatório 
de conta de gerência. 

Atas CG de 20/04/2017 e 22/03/2018. 90 

 
Após a aquisição de um equipamento, o conselho 
administrativo analisa e monitoriza os custos de 
manutenção. 

Ata CA nº15 de 13/01/2017; 
Ata CA nº4 de 11/04/2017; 
Ata CA nº 6 de 13/06/2017: 
Ata CA nº 7 de 11 /07/2017; 
Ata CA nº 8 de 07/08/2017; 
Ata CA nº 8 de 10/08/2018. 

80 

 
Os docentes preveem os custos de 
projetos/atividades que se propõem desenvolver 
com os seus alunos. 

Requisições de material; 
Planificação de visitas de estudo. 

90 

4.4 Gerir o conhecimento e a informação  

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
4.4. 

 
A Direção nomeia um responsável pela 
atualização e colocação de informação no sítio da 
Escola. 

Ata Área Disciplinar de Informática de 03/05/2017. 90 

87,5 

O Agrupamento tem assegurado serviços de 
informação acessíveis a toda a comunidade 
educativa. 

E-mail pessoal, Placard sala de professores e sítio do 
Agrupamento. 

90 

 
As estruturas de orientação educativa fornecem a 
informação necessária ao funcionamento das 
diversas áreas para o desempenho das suas 
funções (Diretores de Turma, grupos disciplinar, 
entre outros). 
      

 
Ata de CP nº4 de 23/11/2016; 
Ata de CP nº5 de 05/12/2016; 
Ata nº5 da Área Disciplinar de ed. Especial de 
22/11/2017. 

 
 
 

90 

 
Os serviços de apoio do Agrupamento (Biblioteca, 
Serviços de Administração Escolar, Bar e 
Reprografia) são geridos de acordo com critérios 
de gestão e procedimentos adequados às funções 
educativas da Escola. 
 

Ata CG de 16/02/2017; 
Ata Área Disciplinar de Ed.Especial de 11/10/2016; 
Ata do Departamento II, 07/12/16; 
Regulamentos e horários de funcionamento. 

 
 
 

80 

4.5 Gerir os recursos tecnológicos 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
4.5. 

A gestão das instalações e equipamentos 
tecnológicos é adequada às necessidades dos 
alunos e funcionalidade dos serviços. 

Pedidos de manutenção dos equipamentos 
informáticos através do site; 
Salas de informática e laboratórios;  

70 62,5 
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      Inventários; 
Regulamentos de utilização; 
Plataforma da GIAE; 
Atas Área Disciplinar de Informática de 13/12/2016 e 
10/06/2017;  
Ata do CPnº4 de 23/11/2016. 
 

 
Os docentes utilizam as tecnologias de informação 
e comunicação como recurso pedagógico e 
instrumento de desenvolvimento pessoal e 
profissional. 
 
     
     

Ata do CP nº4 de 23/11/2016; 
Computadores disponíveis nas salas de aula e sala s 
de professores; 
Quadros interativos,projetores, … 
Todos os documentos, relatórios,  atas, produzidos e 
apresentados; 
Plataforma da GIAE. 
 

90 

Os equipamentos informáticos são conservados, 
preservados e atualizados.  

Horário dos  docentes do grupo 550,(PTE); 
Atas Área Disciplinar Informática de 09/09/2016 e 
10/06/2017; 
Ata do CP nº4 de 23/11/2016. 
 

90 

O Agrupamento dispõe de uma plataforma de 
aprendizagem online. 
 

Sem evidências. 0 

4.6 Gerir os recursos materiais 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
4.6. 

O Agrupamento promove a redução e reciclagem 
dos desperdícios. 

Lagares Fashion; 
Equipamento de ECOPONTOS dentro da escola, 
campanhas pontuais ou periódicas de recolha de 
materiais e uso de material reciclado em trabalhos 
escolares. 

80 

86 

Os espaços e instalações são conservados, 
preservados e mantidos em estado de higiene e 
segurança.  

Ata do CP nº 7 de 22/02/2017; 
Observação direta. 80 

 
A Direção na aquisição de material didático tem 
em conta as propostas e necessidades dos 
docentes e dos departamentos.  
  

Ata CA nº2 de 13/02/2017; 
Ata CA nº 5 de 15/05/2017; 
Ata CA nº13 de 08/01/2018; 
Ata CA nº3 de 12/03/2018. 

90 

O Agrupamento efetua um inventário anual do 
material didático. 

Inventários dos departamentos. 
90 

O Conselho Administrativo tem e aplica critérios de 
seleção dos fornecedores de produtos e serviços à 
Escola. 

Ata CA nº 13 de 14/11/2016; 
Ata CA nº 14 de 16/12/2016; 
Ata CA nº 5 de 15/05/2017. 

90 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS MÉDIA FINAL 

 
 A Direção estabelece protocolos de cooperação 

com a autarquia, juntas de freguesia e 
coletividades. 

 
 A Direção estabelece protocolos de cooperação 

com entidades formadoras de acordo com as 
ofertas de formação/profissionalização (cursos 
CEF, vocacionais e profissionais). 

 
 
 O Agrupamento estabelece parcerias com as 

Associações de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola. 

 
 O Agrupamento estabelece parcerias com a 

Associação de Estudantes do Agrupamento de 
Escolas de Oliveira do Hospital. 

 
 O Agrupamento divulga anualmente o seu 

relatório de conta de gerência. 
 
 Os docentes preveem os custos de 

projetos/atividades que se propõem 
desenvolver com os seus alunos. 

 
 O Conselho Administrativo utiliza e gere os 

recursos financeiros atribuídos de forma a 

 A Direção estabelece protocolos e celebra 
acordos de cooperação ou de associação com 
outras escolas da mesma tipologia, na procura de 
soluções conjuntas de melhoria dos métodos de 
ensino e aprendizagem.  

 
 
 O Agrupamento dispõe de uma plataforma de 

aprendizagem online. 
 
 

 

78,5 
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rentabilizá-los para a melhoria da qualidade do 
trabalho do pessoal docente e não docente. 

 
 Após a aquisição de um equipamento, o 

conselho administrativo analisa e monitoriza os 
custos de manutenção. 

 
 
 A Direção nomeia um responsável pela 

atualização e colocação de informação no sítio 
da Escola. 

 
 O Agrupamento tem assegurado serviços de 

informação acessíveis a toda a comunidade 
educativa. 

 
 As estruturas de orientação educativa 

fornecem a informação necessária ao 
funcionamento das diversas áreas para o 
desempenho das suas funções (Diretores de 
Turma, grupos disciplinar, entre outros). 

 
 Os serviços de apoio do Agrupamento 

(Biblioteca, Serviços de Administração 
Escolar, Bar e Reprografia) são geridos de 
acordo com critérios de gestão e 
procedimentos adequados às funções 
educativas da Escola. 

 
 Os docentes utilizam as tecnologias de 

informação e comunicação como recurso 
pedagógico e instrumento de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

 
 Os equipamentos informáticos são 

conservados, preservados e atualizados. 
 
 A gestão das instalações e equipamentos 

tecnológicos é adequada às necessidades 
dos alunos e funcionalidade dos serviços. 

 
 A Direção na aquisição de material didático 

tem em conta as propostas e necessidades 
dos docentes e dos departamentos. 

 
 O Agrupamento efetua um inventário anual do 

material didático.  
 
 O Conselho Administrativo tem e aplica 

critérios de seleção dos fornecedores de 
produtos e serviços à Escola.  

 
 O Agrupamento promove a redução e 

reciclagem dos desperdícios.  
 
 Os espaços e instalações são conservados, 

preservados e mantidos em estado de higiene 
e segurança.  

 

 

CRITÉRIO 5 – PROCESSOS 

Como o Agrupamento concebe, gere e melhora os seus processos (de ensino e aprendizagem e de 
gestão e administração) e cria um clima para a mudança. 

Subcritérios - O que o Agrupamento faz para:  

5.1 Identificar, conceber, gerir e inovar os processos de forma sistemática, envolvendo as 
partes interessadas 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
5.1. 

A gestão do Agrupamento orienta-se pelos 
resultados do processo de avaliação da escola. 

Ata CG de 23/11/2017; 
Ata CG de 01/02/2018; 

70 84 
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Existe adequação entre os diferentes tipos de 
aprendizagens /percursos educativos 
proporcionados pelo Agrupamento e as 
caraterísticas dos alunos que a frequentam. 

Ata CPnº4 de 23/11/ 2016; 
PEI; 
Dep.I, ata nº11 de 31/01/2017 
Ata do CPnº9 de 10/05/2017; 
Protocolos de estágio de 2016/2017 e 2017/2018. 

90 

Há reuniões periódicas do Conselho de Turma 
com vista a uma avaliação sistemática da forma 
como está a decorrer o processo educativo dos 
alunos e à introdução das correções necessárias. 

Ata  do Departamento II de 03/11/2016; 
Ata  do Departamento II de 07/11/2017; 
Atas de Conselhos de Turma. 
 

90 

As melhorias introduzidas no Agrupamentosão 
resultantes de uma avaliação sistemática dos 
processos. 

Atas das Reuniões ordinárias e intercalares; 
Análise do PAE trimestral 16-17-18 
Ata CP nº7 de 22/02/2017 
Plano de melhoria. 

 

 
90 

 

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. 

Reuniões periódicas, diálogos pontuais entre a 
Direção e o PND;  
Notas pessoais da Direção; 
Ata de 07/06/2017: PND e Coordenadora de 
Estabelecimento da EB da Cordinha. 

 

 
80 

 

5.2 Desenvolver e fornecer produtos e serviços orientados para os alunos e 
pais/encarregados de educação 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
5.2. 

O Agrupamento divulga as suas ofertas 
educativas. 

Cartazes, folhetos (divulgação na comunidade), 
página da Escola e reuniões dos alunos com o SPO, 
“Mega5”, EXPOH, Rádio Boa Nova. 

90 

85 

O Agrupamento oferece um vasto e abrangente 
conjunto de atividades e projetos de índole 
cultural, artística, de educação ambiental e de 
âmbito desportivo. 

Clube de Expressões, 
 Promoção da Educação e Saúde (PES); 
 Desporto Escolar;  
 Cube do Ambiente; 
Feira de S. Martinho na Cordinha; 
 Lagares Fashion em Lagares; 
 Festa de encerramento na  EB2.3 na Ponte das 3 
entradas; 

 AEOH a Florir; 
PAA 2016/2017e 2017/2018. 

90 

A Direção, em articulação com os órgãos 
competentes, faz a gestão e avaliação dos apoios 
educativos. 

Relatórios das aulas de apoio; 
Ata CPnº2 de 28/09/2016 e nº10 de 29/06/2017 
Ata  CDT nº 3 de  07/12/2016 
CDT balanço dos resultados de avaliação do 2º P de 
2016/2017. 

90 

Para responder às necessidades educativas 
especiais dos alunos, o Agrupamento analisa os 
casos e define as medidas do regime educativo de 
que deverão beneficiar, procedendo à 
despistagem dos alunos com dificuldades de 
aprendizagem.    

Atas Área Disciplinar de Educação Especial; 
Relatórios do SPO; 
Ata CP nº6  de 24/01/ 2017. 

70 

Os alunos que apresentam dificuldades beneficiam 
de apoios. 

Atas de CT 7ºJ de 2016/2017 e 8º G de 2017/2018; 
PI de 2016/2017 e 2017/2018; 
Ata do Departamento II de 11/10/2016; 
Ata CDT2ºCeb nº 2 de 11/10/17. 

80 

O Agrupamento segue os seus alunos e o seu 
desempenho. 

Ata CP nº 9 de 10/05/2017; 
Projeto AEOH+; 
PowerPoint de apresentação nas reuniões Gerais. 

 
 

90 

 

5.3- Coordenar os processos em todo Agrupamento 

Indicadores Iniciativas/Evidências   

Para cada processo, existe documentação própria 
relativa ao seu planeamento, aos recursos que 
afeta, quem é o seu responsável e como é 
realizado e controlado. 

CDT2º ceb,nº5 de 29/05/2018; 
CP nº 10 de 30/05/2018; 
Regimentos das Instalações 2014-2018. 80 

87,5 

A Direção acompanha a melhoria dos serviços de 
refeições, interessando-se pelos seus resultados. 

Expediente do SASE; 
REVVASE-RECORRA. 90 

Os docentes avaliam as repercussões das 
alterações/inovações introduzidas nas suas aulas. 

Atas de análise e balanço do sucesso alcançado por 
período em todos os conselhos de turma e docentes 
2016/17 e 2017/18. 

90 

O Agrupamento mantém contactos regulares com 
empresas, autarquias e outros interessados, 
garantindo estágios aos seus alunos. 

Registo de visitas aos locais de estágio;  
Protocolos de estágio; 
Relatórios individuais dos alunos. 

90 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS MÉDIA FINAL 
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 Existe adequação entre os diferentes tipos de 
aprendizagens /percursos educativos 
proporcionados pelo Agrupamento e as 
caraterísticas dos alunos que a frequentam. 

 
 Há reuniões periódicas do Conselho de Turma 

com vista a uma avaliação sistemática da forma 
como está a decorrer o processo educativo dos 
alunos e à introdução das correções 
necessárias. 

 
 As melhorias introduzidas no Agrupamento são 

resultantes de uma avaliação sistemática dos 
processos. 

 
 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. 

 
 A gestão do Agrupamento orienta-se pelos 
resultados do processo de avaliação da escola. 
 
 O Agrupamento divulga as suas ofertas 
educativas. 
 
 O Agrupamento oferece um vasto e abrangente 
conjunto de atividades e projetos de índole 
cultural, artística, de educação ambiental e de 
âmbito desportivo. 

 
 A Direção, em articulação com os órgãos 

competentes, faz a gestão e avaliação dos 
apoios educativos. 

 
 O Agrupamento segue os seus alunos e o seu 
desempenho. 
 
 Os alunos que apresentam dificuldades 
beneficiam de apoios. 
 
 Para responder às necessidades educativas 
especiais dos alunos, o Agrupamento analisa os 
casos e define as medidas do regime educativo de 
que deverão beneficiar, procedendo à 
despistagem dos alunos com dificuldades de 
aprendizagem.  
 
 A Direção acompanha a melhoria dos serviços 
de refeições, interessando-se pelos seus 
resultados. 
 
 Os docentes avaliam as repercussões das 
alterações/inovações introduzidas nas suas aulas. 

 
 O Agrupamento mantém contactos regulares com 

empresas, autarquias e outros interessados, 
garantindo estágios aos seus alunos. 

 
 Para cada processo, existe documentação 
própria relativa ao seu planeamento, aos recursos 
que afeta, quem é o seu responsável e como é 
realizado e controlado. 

 

 Sem evidências. 
 
 
 
 
 

85,5 

 

 

 

 

CRITÉRIO 6- RESULTADOS ORIENTADOS PARA OS ALUNOS E PAIS/ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO 

O que o Agrupamento está a alcançar relativamente aos Alunos e Pais/Encarregados de Educação. 



Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital 

 

92 

Subcritérios - Resultados que o Agrupamento atingiu para satisfazer as necessidades e 
expetativas dos alunos e pais/encarregados de educação através de: 

6.1 Resultados de avaliação de satisfação dos alunos e pais/encarregados de educação 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
6.1. 

Os encarregados de educação reconhecem a 
diversidade de percursos escolares que os alunos 
podem seguir. 

Nº de matrículas em cada curso, entrega de 
desdobráveis informativos. 50 

85 

As respostas dadas às necessidades educativas 
dos alunos (dificuldades de aprendizagem, 
diferentes capacidades e aptidões) são aprovadas 
pelos encarregados de educação. 

Ata CDT nº5, 25/05/2017 

Planos Educativos Individuais 2016/17 e 2017/18; 
Planos de Intervenção Pedagógica 2016-17-18 

95 

Os encarregados de educação estão satisfeitos 
com os serviços e instalações da secretaria. 

Ausência de reclamações no livro de reclamações. 
   90 

O Agrupamento preocupa-se com a segurança na 
circulação dos alunos à entrada e saída. 

 

 

Cada Estabelecimento de Ensino tem os portões 
fechados; 
Acesso através de cartão interno nas EB2/3 e Escola 
Sede; 
Correspondência casa/escola registada na caderneta 
do aluno; 
Formulário de identificação do (s) responsável (eis) 
pela saída da criança no JI e 1ºceb;  
Serviço de vigilância pessoal nas portarias; 
Parceria com GNR; 
Limitação de acesso a viaturas e ordenamento do 
estacionamento. 

95 

As informações prestadas quer aos alunos quer às 
famílias são sempre exatas, claras e atualizadas. 

Informação por escrito na caderneta do 
aluno;desdobráveis das visitas de estudo; 
Reuniões com os E.E.; 
Formulários e autorizações individuais  no J.I. e 1º 
CEB;  
Sítio do agrupamento. 

 
95 

 

6.2 Indicadores das medidas orientadas para os alunos e pais/encarregados de educação 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
6.2. 

As Orientações Curriculares da educação pré-
escolar/programas das disciplinas são cumpridos.
     

Atas de final de período das várias Áreas 
Disciplinares, Conselhos de Turma e Departamentos I 
e II; 
Sumários. 

99 

79,8 

O Agrupamento prepara os alunos para o 
prosseguimento de estudos e também para a vida 
ativa. 

Protocolos de estágio 2016/2017: 9ºN e 9ºM (curso 
vocacional); 9ºO (CEF); 10G e 10H (curso 
profissionais); 11ºF e 11ºG; 12º E e 12ºF; 
 Protocolos de estágio 2017/2018: 9º M e 9º L (CEF); 
10º F e 10º G; 
Powerpoint apresentado nas reuniões geraisde 
professores; 
Tabela de ingresso no ensino superior do AEOH 
2016-17-18. 

70 

O Agrupamento atribui aos alunos prémios de 
valorização de comportamento meritório. 

Divulgação pública e sessão solene; 
Convites nos e-mails pessoais dos professores; 
ata do Dep.II de 07/12/2016. 

80 

As regras de disciplina desenvolvem o sentido de 
responsabilidade e fomentam um bom ambiente 
escolar para os alunos/crianças. 

Regulamento Interno; 
Política de envolvimento dos encarregados de 
educação; 
Ação formativa de professores;  
Critérios de avaliação;  
Protocolos para cumprimento de medidas 
disciplinares com os BVOH e FAAD. 

90 

Há uma boa relação entre o pessoal não docente 
e os alunos.    
  
 

Observação direta reportada pelos elementos da 
equipa de autoavaliação, pela Direção e chefe de  
PND;  
Notas pessoais da Direção.  

90 

No Agrupamento existe um sistema de registo dos 
pedidos de informação/reclamações e das 
respostas dadas. 
     
 

Livro de reclamações. 50 
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PONTOS FORTES PONTOS FRACOS MÉDIA FINAL 

 
 As respostas dadas às necessidades 
educativas dos alunos (dificuldades de 
aprendizagem, diferentes capacidades e 
aptidões) são aprovadas pelos encarregados de 
educação. 
 

 O Agrupamento preocupa-se com a segurança 
na circulação dos alunos à entrada e saída. 

 

 

 As informações prestadas quer aos alunos quer 
às famílias são sempre exatas, claras e 
atualizadas. 

 

 Os encarregados de educação estão satisfeitos 
com os serviços e instalações da secretaria. 

 

 

 As Orientações Curriculares da educação pré-
escolar/programas das disciplinas são cumpridos.
  

 

 As regras de disciplina desenvolvem o sentido 
de responsabilidade e fomentam um bom 
ambiente escolar para os alunos/crianças. 

 Há uma boa relação entre o pessoal não 
docente e os alunos. 
 
 O Agrupamento atribui aos alunos prémios de 
valorização de comportamento meritório. 
 
 O Agrupamento prepara os alunos para o 
prosseguimento de estudos e também para a vida 
ativa. 

 

 
 

 Sem evidências. 
 
 

82,4 

 

 

 

CRITÉRIO 7 - RESULTADOS RELATIVOS AO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

O que o Agrupamento está a alcançar relativamente ao Pessoal Docente e ao Pessoal Não 
Docente. 

Subcritérios - Resultados que o Agrupamento atingiu para satisfazer as necessidades e 
expetativas dos seus colaboradores através de:  

7.1 Resultados das medições de satisfação e motivação do pessoal docente e não docente 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
7.1. 

 
O pessoal docente e não docente tem acesso a 
informações e decisões do Ministério de 
Educação.    
  

Minutas das reuniões do CP;  
e- mail pessoal; 
Placard sala de professores;  
Atas de Departamento/Área Disciplinar;  
Atas Conselhos de Diretores de Turma. 

99 

75,8 A Direção facilita aos professores os recursos 
necessários ao seu desempenho.  
    

Equipamentos informáticos e recursos tecnológicos 
nas EB2,3 e Secundário.  
Disponibilização de documentação de trabalho; 
Gabinetes e salas de reuniões; 
. 

70 

 
A Direção adota uma atitude que motiva o trabalho 
do pessoal docente.   
  

Ata CP nº6 de 24/01/2017; 
Ata CG de 26/07/2017; 
Ata Área Disciplinar Educação Especial de 
09/11/2016 

70 
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A Direção apoia ativamente todo o pessoal que 
tem iniciativas de inovação e de melhoria, 
reconhecendo e valorizando o seu trabalho.  
    

Ata  CP de 25/10/ 2017; 
Ata CP nº 6 de 24/01/2018; 
Ata CP nº 8 de 15/03/2018. 

70 

 
O pessoal não docente reconhece  a resolução de 
problemas pessoais e profissionais por parte da 
Direção.      

 
Ficha de Autoavaliação do PND;  
Adaptação de escalas de serviço. 

70 

7.2 Indicadores de resultados relativos ao pessoal docente e não docente 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
7.2. 

 
 
 
O pessoal docente participa na construção das 
decisões sobre o Plano Anual de Atividades e 
Regulamento Interno. 

Atas CP nº2 de 27/09/2017 e nº 4 de 29/11/2017; Ata 
de Área Disciplinar de Português  (300) de 
07/09/2016; 
Ata de Área Disciplinar de Matemática e Ciências 
Naturais (230)de 13/09/2016;  
Ata de Área Disciplinar de Ciências Sociais e 
Humanas (410) de 07/09/2016; 
Ata de Área Disciplinar de Educação Moral e 
Religiosa Católica  e Economia  de 07/09/2017, 
Ausência de evidências para o RI. 
 

 

 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,8 
 
 
 
Os docentes desenvolvem trabalho em equipa, 
entre ajudando-se e trocando experiências. 

Atas Dep.I nº1 de 2016 3 2017; 
Ata de Departamento II de 07/09/2016; 
Ata de Área Disciplinar de FQ de 05/09/2017; 
Ata de Área Disciplinar de Educação Especial de 
30(01/2018; 
Ata de Área Disciplinar de Francês01/03/2018; 
Ata Área Disciplinar de Português (300) de 04/05 de 
2018; 
Ata CP nº 6 de 24/01/2017; 
Ata CG de 26/07/2017. 

 

 

 
95 

O pessoal docente participa em atividades 
promovidas pelo Agrupamento. 

“Mega 5”; 
Facebook e sítio do Agrupamento; 
Fotografias de atividades; 
Powerpoint  da Reunião Geral Encerramento do ano 
letivo; 
Plano de Atividades 2016/2017 e 2017/2018. 
 

70 

O pessoal não docente participa em atividades 
promovidas pelo Agrupamento. 

Powerpoint da Reunião Geral Encerramento do ano 
letivo; 
“Mega 5”; 
Sítio do Agrupamento; 
Comemoração do Dia Internacional da Floresta 
(Reflorestação e limpeza de terrenos)(notícia no sítio 
da Câmara Municipal de 31/03/2017); 
Desfile de Carnaval. 

70 

O Agrupamento mede, periodicamente, a perceção 
do pessoal docente sobre os vários aspetos do 
seu funcionamento, tais como: condições de 
trabalho na sala de aula e no Agrupamento, 
absentismo, articulação 
Agrupamento/comunidade, nível de informação e 
comunicação, opções de formação, etc. 

Avaliação Interna ou Relatório de Autoavaliação 
2014/2016. 
 

99 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS MÉDIA FINAL 

 O pessoal docente e não docente tem acesso a 
informações e decisões do Ministério de 
Educação.  

 
 A Direção facilita aos professores os recursos 

necessários ao seu desempenho. 
 
 A Direção adota uma atitude que motiva o 

trabalho do pessoal docente. 
 
 A Direção apoia ativamente todo o pessoal que 

tem iniciativas de inovação e de melhoria, 
reconhecendo e valorizando o seu trabalho. 

 
 O pessoal não docente reconhece  a resolução 

de problemas pessoais e profissionais por parte 
da Direção. 

 
 O Agrupamento mede, periodicamente, a 

 Sem evidências. 
. 

80,3 
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perceção do pessoal docente sobre os vários 
aspetos do seu funcionamento, tais como: 
condições de trabalho na sala de aula e no 
Agrupamento, absentismo, articulação 
Agrupamento/comunidade, nível de informação 
e comunicação, opções de formação, etc. 

 
 Os docentes desenvolvem trabalho em equipa, 

entre ajudando-se e trocando experiências. 
 
 O pessoal docente participa na construção das 

decisões sobre o Plano Anual de Atividades e 
Regulamento Interno. 

 
 O pessoal docente participa em atividades 

promovidas pelo Agrupamento. 
 
 O pessoal não docente participa em atividades 

promovidas pelo Agrupamento. 

 

 

CRITÉRIO 8 - RESULTADOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O que  o Agrupamentoestá a alcançar relativamente à sua responsabilidade social. 

Subcritérios - Os resultados que o Agrupamento atingiu no que respeita à responsabilidade 
social, com referência a: 

8.1Perceções das partes interessadas relativamente à responsabilidade social 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
8.1. 

 
As atividades desenvolvidas são reconhecidas e 
enaltecidas pela comunidade educativa. 

Atas CPnº1 de 06/09/2016; 
Ata CG de 24/11/2016; 
Ata de CG de 16/02/2017; 
Notícias na imprensa: 

http://www.radioboanova.pt/carnaval-do-

agrupamento-de-escolas-ja-e-um-evento-marca-

de-oliveira-do-hospital/;(notícia de 

23/02/2017); 

http://www.radioboanova.pt/criancas-

plantaram-mil-arvores-em-acao-de-

reflorestacao-em-oliveira-do-hospital/:  (notícia 

de 21/0372018); 

http://www.radioboanova.pt/agrupamento-de-

escolas-aposta-na-comercializacao-de-pao-

feito-com-sorelho/ (notícia de 08/09/2017); 

95 

94 

 
A comunidade educativa está atenta à informação 
disponibilizada pelo Agrupamento. 
 

Número de acessos ao Site e Facebook do 
Agrupamento, 
Número de tiragem do “Mega5”. 

95 

A participação do Agrupamento em programas de 
defesa do ambiente e preservação dos recursos 
naturais é reconhecida. 

VI e VII Encontro(s) Cidadania e Responsabilidade 
Sócio-Ambiental (noticia de   no sítio da Câmara 
Municipal de  31/03/2017 e        /2018); 
Comemoração do Dia Internacional da Floresta 
(Reflorestação e limpeza de terrenos) (notícia no sítio 
da Câmara Municipal de 31/03/2017); 
Ata CG de 24/11/2016. 

95 

 
A imagem da Escola na comunidade em que está 
inserida é boa. 

Sítio da Câmara Municipal  (notícia de 22/09/2017); 
Sítio da Câmara Municipal ( notícia de 18/06/2018); 
Comemoração do Dia Internacional da Floresta 
(Reflorestação e limpeza de terrenos) (notícia no sítio 
da Câmara Municipal de 31/03/2017) 
Rádio Boa Nova; 

 
 

90 

 
A administração local (Câmara, juntas de 
freguesia) reconhece a responsabilidade social do 
Agrupamento e apoia as suas atividades. 
    . 

Sítio da Câmara Municipal  (notícia de 22/09/2017); 
Ata CG de 24/11/2016; 
Ata de CG de 16/02/2017; 
Ata CG de 22/03/2018. 

95 

8.2 Indicadores de responsabilidade social estabelecidos pelo Agrupamento 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
8.2. 

http://www.radioboanova.pt/carnaval-do-agrupamento-de-escolas-ja-e-um-evento-marca-de-oliveira-do-hospital/
http://www.radioboanova.pt/carnaval-do-agrupamento-de-escolas-ja-e-um-evento-marca-de-oliveira-do-hospital/
http://www.radioboanova.pt/carnaval-do-agrupamento-de-escolas-ja-e-um-evento-marca-de-oliveira-do-hospital/
http://www.radioboanova.pt/criancas-plantaram-mil-arvores-em-acao-de-reflorestacao-em-oliveira-do-hospital/
http://www.radioboanova.pt/criancas-plantaram-mil-arvores-em-acao-de-reflorestacao-em-oliveira-do-hospital/
http://www.radioboanova.pt/criancas-plantaram-mil-arvores-em-acao-de-reflorestacao-em-oliveira-do-hospital/
http://www.radioboanova.pt/agrupamento-de-escolas-aposta-na-comercializacao-de-pao-feito-com-sorelho/
http://www.radioboanova.pt/agrupamento-de-escolas-aposta-na-comercializacao-de-pao-feito-com-sorelho/
http://www.radioboanova.pt/agrupamento-de-escolas-aposta-na-comercializacao-de-pao-feito-com-sorelho/
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A comunidade educativa é incentivada a colaborar 
nas atividades realizadas no Agrupamento. 

Clube da radio; 
Dep.I ata nº4 de 03/08/2016 
Cartazes de divulgação da Feira de S. Martinho ( EB 
da Cordinha); 
Cartazes de divulgação Lagares Fashion (EB de 
Lagares); 
AEOH a Florir. 

95 

94 

A Escola participa em iniciativas de âmbito 
europeu. 

Ata CP nº 3 de 26/10/2016; 
Ata CP nº 7 de 26/02/2018; 
Ata CP nº 8 de 15/03/2018. 
 

95 

O Agrupamento promove iniciativas que 
proporcionam à comunidade escolar experiências 
e conhecimentos sobre práticas profissionais. 

Feira das universidades; 
Participação dos Curso de Bar/ Restauração e 
Cozinha/ Pastelaria na EXPOH; 
Confeção de refeições, ex: jantar de Natal e  almoço 
do Agrupamento e almoços temáticos. 

90 

O Agrupamento revela-se como uma instituição de 
promoção para a cidadania. 

Ata de CG de 16/02/2017; 
Recolha de bens para a Acreditar; para o Banco 
alimentar; Liga Portuguesa da Luta Contra o Cancro; 
para as vitimas dos Incêndios 2017; Pirilampo 
Mágico. 

95 

 
O Agrupamento desenvolve atividades de defesa 
do ambiente e preservação de recursos naturais. 

Ata CG de 24/11/2016; 
Ata de CG de 16/02/2017; 
Ata CG de 22/03/2018; 

 

95 

O Agrupamento tem um sítio/facebook com a 
descrição das suas atividades e outras 
informações de interesse.    

Página Web do Agrupamento ( AEOH); 
Facebook  do Agrupamento. 95 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS MÉDIA FINAL 

 
 As atividades desenvolvidas são reconhecidas 
e enaltecidas pela comunidade educativa. 
 
 A comunidade educativa está atenta à 
informação disponibilizada pelo Agrupamento. 
 
 A participação do Agrupamento em programas 
de defesa do ambiente e preservação dos 
recursos naturais é reconhecida. 
 
 A administração local (Câmara, juntas de 
freguesia) reconhece a responsabilidade social do 
Agrupamento e apoia as suas atividades. 
 
 A imagem da Escola na comunidade em que 
está inserida é boa. 
 
 A comunidade educativa é incentivada a 
colaborar nas atividades realizadas no 
Agrupamento. 
 
 A Escola participa em iniciativas de âmbito 
europeu. 
 
 O Agrupamento revela-se como uma instituição 
de promoção para a cidadania. 
 
 O Agrupamento desenvolve atividades de 
defesa do ambiente e preservação de recursos 
naturais. 
 
 O Agrupamento tem um sítio/facebook com a 
descrição das suas atividades e outras 
informações de interesse.    
 O Agrupamento promove iniciativas que 
proporcionam à comunidade escolar experiências 
e conhecimentos sobre práticas profissionais. 

 Sem evidências. 
 

94 

 

 

 

 

 

 



Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital 

 

97 

 

 

 

CRITÉRIO 9 - RESULTADOS DO DESEMPENHO-CHAVE 

Os resultados alcançados pelo  Agrupamento face aos objetivos delineados no Projeto Educativo e 
aos recursos utilizados. 

Subcritérios - O cumprimento dosobjetivos definidos pelo Agrupamento em relação a: 

9.1 Resultados externos: resultados e impactos em relação aosobjetivos 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
9.1. 

O Agrupamento tem conseguido contribuir para o 
aumento da média das classificações dos alunos 
nas provas finais.   

 
Tabela I e II 70 

62 

 
O Agrupamento desenvolve processos de auto-
avaliação, para melhorar os seus desempenhos. 
     

Ata de CP nº 6 de  24/01/2017; 
Ata de CP nº9 de 10/05/2017; 
Ata de CP nº11 de 19/07/2017 
Ata de CP nº 6 de  24/01/2018; 
Ata de CP nº9 de 26/04/2018; 
Relatório de Autoavaliação de 2014/2016. 

99 

O  Agrupamento tem conseguido contribuir para o 
aumento da média das classificações dos alunos 
nos exames nacionais.  

Tabela III. 71 

O Agrupamento considera os resultados da 
avaliação externa (provas finais e exames 
nacionais) na análise do cumprimento dos 
objetivos do Projeto Educativo.  

Sem evidências. 0 

O Agrupamento procura informar-se sobre o 
percurso posterior dos seus alunos relativamente 
ao seu prosseguimento de estudos/integração na 
vida ativa.  

 
Serviços administrativos-área alunos. 
Tabela V 

 
70 

9.2 Resultados internos: nível de eficiência 

Indicadores Iniciativas/Evidências 
Pontos    
(0- 100) 

Média 
9.2. 

O Agrupamento desenvolve processos de 
autoavaliação para melhorar o seu desempenho. 
   

Autoavaliação 2015/2017. 100 

84,2 

O Agrupamento tem conseguido contribuir para a 
eficácia da realização de atividades previstas no 
Plano Anual de Atividades.   
   

Ata de CP nº 6 de 24/01/2018; Ata de CP nº 6 de 
24/01/2017 Ata de CP nº 12 de 12/07/2018; Ata de 
CP nº 8 de 16/03/2017; Ata de CP nº 8 de 
15/03/2018. 

95 

O Agrupamento tem melhorado as suas 
instalações e equipamentos.   
   

Ata CA nº2 de 13/02/2017; 
Ata CA nº4 de 11/04/2017; 
Ata CA nº3 de 12/03/2018; 
Ata CA nº8 de  10/08/2018. 

51 

Os meios de comunicação com a comunidade 
educativa, desenvolvidos peloAgrupamento, são 
atualizados e melhorados.   
   

Sítio do Agrupamento; Facebook do Agrupamento; 
 Jornal “Mega5”; Programa: “A escola e o meio”; 
(Rádio Boa Nova); Rádio da Escola Secundária de 
Oliveira do Hospital. 

95 

O Agrupamento tem conseguido diminuir o número 
de casos de indisciplina.   
  

Tabelas VI e VII 91 

O Agrupamento tem conseguido contribuir para o 
aumento das taxas de sucesso interno.  
    

Tabela VIII 70 

O Agrupamento tem conseguido contribuir para o 
aumento das taxas de transição/ aprovação. 

Tabela IV 80 

O Agrupamento tem conseguido contribuir para a 
diminuição da diferença entre as taxas de sucesso 
dos alunos nas provas /exames finais da 1ª fase e 
as taxas de sucesso interno.   

Tabela XII 80 

O Agrupamento tem conseguido contribuir para o 
aumento da percentagem de eficácia dos PI. 
     

Tabela  X  
 Gráficos Infoescolas.mec.pt 

80 

O Agrupamento tem conseguido contribuir para a 
diminuição do número de abandonos escolares. 
   

Tabela XIII 100 

O Agrupamento tem conseguido contribuir para o 
aumento do número de alunos no Quadro de 
Mérito.     

Documentação da Equipa do Quadro de Mérito.  80 
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O Agrupamento, ao nível dos conselhos de turma, 
dos departamentos curriculares e do Conselho 
Pedagógico, faz uma análise dos resultados 
obtidos pelos alunos. 

Ata de Área Disciplinar de 
Ata de CP nº 6 de  24/01/2017; 
Ata de CP nº9 de 10/05/2017; 
Ata de CP nº11 de 19/07/2017 
Ata de CP nº 6 de  24/01/2018; 
Ata de CP nº9 de 26/04/2018; 
Ata do Departamento II de 11/10/2016; e de 
07/11/2017. 

 
 
 

95 

A avaliação dos resultados efetuada leva à 
reflexão sobre a adequação das metodologias 
utilizadas e dos apoios educativos proporcionados.
    

 
Ata de CP nº 6 de  24/01/2017; 
Ata de CP nº 10 de 29/06/2017; 
Ata de CP nº9 de 26/04/2018; 
Ata de área Disciplinar de Geografia (420) de 
16/01/2017; Ata de área Disciplinar de Educação 
Visual e Educação Tecnológica  (240) de  06/07/2017; 
Atas de CT 7ºJ de 2016/2017 e 8º G de 2017/2018. 

91 

A Direção faz uma boa gestão dos recursos 
humanos do Agrupamento. 

Horário do pessoal docente e não docente de 
2016/2017 e 2017/2018. 

 

 
70 

 

O clima de Agrupamento criado pela atuação da 
Direção contribuiu para o desenvolvimento de uma 
cultura de Agrupamento.  

Ata de CG de 26/07/2017; 
Ata de CG de 23/110/2017; 
Ata de CG de 22/03/2018; 
Ata de CP nº1 de 06/09/2016: 
Ata de CP nº 6 de 24/01/2017; 
Ata de CP nº1 de 05/09/2017; 
Ata de CP nº2 de 27/09/2017. 

 

 
85 

 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS MÉDIA FINAL 

 O Agrupamento desenvolve processos de auto-
avaliação, para melhorar os seus 
desempenhos. 

 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para 

o aumento da média das classificações dos 
alunos nos exames nacionais. 

 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para 

o aumento da média das classificações dos 
alunos nas provas finais.  

 
 O Agrupamento procura informar-se sobre o 

percurso posterior dos seus alunos 
relativamente ao seu prosseguimento de 
estudos/integração na vida ativa. 

 
 O Agrupamento desenvolve processos de 

autoavaliação para melhorar o seu 
desempenho. 

 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para 

a diminuição do número de abandonos 
escolares. 

 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para 

a eficácia da realização de atividades previstas 
no Plano Anual de Atividades. 

 
 Os meios de comunicação com a comunidade 

educativa, desenvolvidos pelo Agrupamento, 
são atualizados e melhorados.  
   

 O Agrupamento, ao nível dos conselhos de 
turma, dos departamentos curriculares e do 
Conselho Pedagógico, faz uma análise dos 
resultados obtidos pelos alunos. 

 
 O Agrupamento tem conseguido diminuir o 

número de casos de indisciplina. 
 
 A avaliação dos resultados efetuada leva à 

reflexão sobre a adequação das metodologias 
utilizadas e dos apoios educativos 
proporcionados. 

 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para 

o aumento das taxas de transição/ aprovação. 

 
  
 O Agrupamento considera os resultados da 

avaliação externa (provas finais e exames 
nacionais) na análise do cumprimento dos 
objetivos do Projeto Educativo. 

  
 
 
 
 
 
 
 

73,1 
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 O clima de Agrupamento criado pela atuação 

da Direção contribuiu para o desenvolvimento 
de uma cultura de Agrupamento.  

 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para 

o aumento das taxas de sucesso interno. 
 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para 

a diminuição da diferença entre as taxas de 
sucesso dos alunos nas provas /exames finais 
da 1ª fase e as taxas de sucesso interno. 

 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para 

o aumento da percentagem de eficácia dos PI.  
 
 O Agrupamento tem conseguido contribuir para 

o aumento do número de alunos no Quadro de 
Mérito.  

 
 A Direção faz uma boa gestão dos recursos 

humanos do Agrupamento. 
     

 

 

 

 

 

 

Tabela I - Taxas de Sucesso Provas Finais 3.º Ciclo 1.ª Fase 
 

Ano Letivo Português 91 Matemática 92 

2016/2017 74,2% 57,1% 

2017/2018 84,2% 50% 

 
 

Tabela II - Taxas de Sucesso Provas Finais 3.º Ciclo 2.ª Fase 
 

Ano Letivo Português 91 Matemática 92 

2016/2017 25% 0% 

2017/2018 100% 0% 

 
 
 

Tabela III - Taxas de Sucesso Exames Finais Nacionais Ensino Secundário 1.ª Fase 
 

Ano Letivo 
Alemão 

501 

Biologia e 
Geologia 

702 

Desenho A 
706 

Economia 
A 

712 

Filosofia 
714 

Física e 
Química A 

715 

Geografia A 
719 

Geometria 
Descritiva A 

708 

História A 
623 

2016/2017 58% 39% 93% 80% 72% 32% 63% 75% 37% 

2017/2018 100% 38% 0% 36% 62% 38% 71% 75% 49% 

Ano Letivo 
História B 

723 

História e 
Cultura das 

Artes 
724 

Espanhol 
547 

Inglês 
550 

Literatura 
Portuguesa 

734 

Matemática 
Aplicada às 

Ciências 
Sociais 

835 

Matemática A 
635 

Matemática B 
635 

Português 
639 

2016/2017 87% 100% 100% 80% 81% 27% 58% 60% 46% 

2017/2018 25% 0% - 100% 83% 65% 54% 25% 62% 
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Tabela III.i - Taxas de Sucesso Exames Finais Nacionais Ensino Secundário 1.ª Fase (alunos 
internos) 

 
 

 
 
 

Tabela IV - Taxas de Sucesso Exames Finais Nacionais Ensino Secundário 2.ª Fase 
 

Ano Letivo 
Alemão 

501 

Biologia e 
Geologia 

702 

Desenho A 
706 

Economia A 
712 

Filosofia 
714 

Física e 
Química A 

715 

Geografia A 
719 

Geometria 
Descritiva A 

708 

História A 
623 

2016/2017 100% 34% 100% 67% 25% 41% 36% 100% 15% 

2017/2018 - 29% - 57% 50% 44% 33% 100% 31% 

Ano Letivo 
História 

B 
723 

História e 
Cultura das 

Artes 
724 

Inglês 
550 

Literatura 
Portuguesa 

734 

Matemática 
Aplicada às 

Ciências 
Sociais 

835 

Matemática A 
635 

Matemática B 
635 

Português 639 

2016/2017 67% - 33% 100% 25% 56% 50% 44% 

2017/2018 0% 100% 100% 50% 50% 48% 100% 52% 

 
 
 

Tabela V - Taxas de Colocações Ensino Superior 
 

Ano Letivo 
Alunos Colocados Alunos Não Colocados 

1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 

2016/2017 90% 61% 10% 39% 

2017/2018 90% 59% 10% 41% 

 
 
 
 

Tabela VI – Número/Taxa de medidas disciplinares corretivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Letivo 
Alemão 

501 

Biologia e 
Geologia 

702 

Desenho A  
706 

Economia 
A 712 

Filosofia 
714 

Fís.Quím. A 
715 

Geografia 
A 

719 

Geometria 
Descritiva A 

708 

2016/2017 58,3% 38,1% 91,7% 80% 90,9% 36,7% 66,7% 85,7% 

2017/2018 100% 47,2% ---- 50% 50% 46% 77,8% 83,3% 

Ano Letivo 
História A 

623 

História 
B 

723 

Inglês 
550 

Literatura 
Portuguesa 

734 

Matemática 
Aplic.Ciências 

Sociais 
835 

Matemática 
A 

635 

Português 
639 

2016/2017 40,4% 87% 
---- 

 
84,2% 28,6% 66,2% 52,3% 

2017/2018 51,3% 25% ---- 83,3% 79,2% 62,5% 75,3% 

Ano Letivo 1.ºCEB 2.ºCEB 3.ºCEB Secundário 

2016/2017 0 -0% 12 – 3,24% 28 – 4,22% 3 – 0,60% 

2017/2018 0 3 – 0,82% 8 – 1,29% 7 – 1,41% 
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Tabela VII – Número/Taxa de medidas disciplinares sancionatórias 

 

 
 

 
Tabela VIII - Taxas Sucesso Avaliação Interna (%) 

 

Ano Letivo 
1.º ano 2.º ano 

PORT MAT EM EXP AE OC PORT MAT EM EXP AE OC 

2016/2017 95 97 100 99 99 98 85 89 94 97 95 99 

2017/2018 88 92 99 100 93 99 93 91 94 100 94 99 

Ano Letivo 
3.º ano 4.º ano 

PORT MAT EM EXP AE OC ING PORT MAT EM EXP AE OC ING 

2016/2017 95 95 99 100 97 98 96 98 89 99 100 99 100 98 

2017/2018 95 87 99 99 99 100 97 94 80 98 100 95 100 97 

Ano Letivo 

5.º ano 

PORT MAT ING HGP EV ET ED CID EM EMRC EF CN 
OF 

ESC 
INST F MUS 

CLASSE 

C 

2016/2017 88,5 58 91 83,8 98,3 98,8 90,1 99,4 99,3 98,5 79 - 100 100 100 

2017/2018 89,5 59 69 81,8 96,7 95,9 - 98 100 98,9 79 91,7 97,1 77,1 88,6 

Ano Letivo 

6.º ano 

PORT MAT ING HGP EV ET ED CID EM EMRC EF CN OF MAT INST F  MUS 
CLASS

E C 

2016/2017 93,3 71 85,9 88,6 99 100 92,9 99,3 100 99,1 91 - 82,4 100 100 

2017/2018 82,9 62 76,1 82,1 99,4 100 - 96,5 98,5 98,9 80 96 83,3 91,7 100 

Ano Letivo 
7.º ano 

PORT MAT FR ING HIST GEO FQ EV 
ED 

CID 
ESP EM 

EMR

C 
EF CN TIC 

OF 

ESC 

ARTE

S 
INST 

F 
MUS 

CLA
S C 

2016/2017 83 69,7 
92,

1 

88,

4 
86,1 90,2 

80

,5 

10

0 
85 100 

93,

1 
100 98,8 

80,

1 

97,

2 
- 100 100 87,5 100 

2017/2018 79,3 65,3 
90,

9 

92,

2 
78,5 77,5 

68

,2 

97,

8 
- 100 - 100 98,5 

73,

6 

10

0 
95,8 - 90,9 63,6 

90,

9 

Ano Letivo 8.º ano 

 
PO

RT 
MAT FR ESP ING HIST GEO FQ EV 

ED 

CID 
EM 

EMR

C 
EF CN TIC 

OF 

MAT 

ART

ES 
INST 

F 

MUS 

CLA

SS

E C 

2016/2017 87 73,6 85,3 100 90,8 90,7 93,7 83,9 98 98,1 100 100 100 92,1 100 - 96,6 100 85,7 
10

0 

2017/2018 88 68 94 79,2 83,7 87,9 94,3 68 93,4 - - 98,3 96,6 85,1 - 92,5 - 87,5 75 
10

0 

Ano Letivo 
9.º ano 

POR

T 
MAT FR ESP ING HIST GEO FQ EV ICLC 

EMR

C 
EF CN TIC INST 

F 

MUS 

CL. 

C 

2016/2017 87 68 94 100 91 94 93 82,1 99,5 100 100 100 96,3 100 - - - 

2017/2018 83,6 58,5 80,6 96,4 76,6 83,1 92 68,8 95,2 91,4 100 98 72,5 100 100 100 100 

Ano 
Letivo 

10.º ano 

POR

T 
ING I FR II AL III 

FILO

S 
EF GDA 

MAT 

A 
FQ A 

B|GE

OL 

HIST 

A 

GEO 

A 

MAC

S 

LIT 

POR

T 

AL 

(ESP

) 

ECO 

A 

HIST 

B 

EMR

C 

2016/2017 78,7 97,5 100 100 93,3 100 83,3 61,1 73 72,2 86,3 77,4 97,4 100 90,9 100 100 100 

2017/2018 75,5 93,9 100 92,6 94,6 100 100 51 75,4 83,3 63 88,7 77,4 71,4 100 100 - 100 

Ano 
Letivo 

11.º ano 

POR

T 

AL 

III 

ING 

I 
FRII 

FILO

S 
EF 

MAT 

A 

FQ 

A 

B|G

EOL 
GDA 

HIS

T A 

GEO 

A 

MAC

S 

LIT 

POR

T 

AL 

(ES

P) 

ECO 

A 

HIST 

B 

2016/2017 86,9 88,9 98,3 - 95,8 98,4 65,9 70,3 88,6 100 75,5 91,7 85,7 100 92,3 100 87,5 

2017/2016 84,9 100 100 100 94,7 100 49,5 93 94,6 100 93 98 96 100 100 100 75 

Ano Letivo 12.º ano 

 PORT EF MAT A BIOl 
AP 

INF B 

PSIC

OL B 

GEO 

C 
HIST A 

FÍSIC

A 

QUÍM

ICA 

SOCI

O 

DES 

A 

OF.A

RTES 

OF.M

ULT 

2016/2017 92,9 100 79,0 100 100 100 100 87,3 100 100 100 100 100 100 

2017/2018 95,9 95,8 85,9 100 100 100 - 86,5 - 100 100 - - - 

Ano Letivo 1.ºCEB 2.ºCEB 3.ºCEB Secundário 

2016/2017 0 -0% 3 – 0,81% 13 – 1,96% 5 – 1% 

2017/2018 1 – 0,15% 13 – 2,09% 15 – 2,42% 5 – 1% 
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Tabela IX -Taxas de Transição/Aprovação 

 

 
 

Tabela X -Número de PI implementados 
 

Ano Letivo 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano 
2016/2017 - 22 5 2      
2017/2018 - 8 1 0      

 
 

Tabela XI – Diferença entre as Taxas de Sucesso Provas Finais 3.º Ciclo Ensino Básico 
 1.ª Fase e as Taxas de Sucesso Avaliação Interna 

 

Ano Letivo Português 91 Matemática 92 

2016/2017 -12,8% -10,9% 

2017/2018 -0,6% -8,5% 

 
 
 

Tabela XII – Diferença entre as Taxas de Sucesso Exames Finais Nacionais Ensino 
Secundário 1.ª Fase e as Taxas de Sucesso Avaliação Interna 

 

 
 

 
Tabela XIII - Número de alunos em abandono escolar 

 

Ano 
Letivo 

1.º 
ano 

2.º 
ano 

3.º 
ano 

4.º 
ano 

5.º 
ano 

6.º 
ano 

7.º 
ano 

8.º 
ano 

9.º 
ano 

10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano 

2016/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Ano letivo 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

2016/2017 100% 92,5% 99,5% 99,5% 93% 93% 89% 95% 93% 86% 83% 77% 

2017/2018 100% 93,9% 98% 97,7% 93% 90% 92% 97% 86% 87% 95% 77% 

Ano 
Letivo 

Alemão 
501 

Biologia 
e 

Geologia 
702 

Desenho 
A  706 

Economia 
A 712 

Filosofia 
714 

Fís.Quím. 
A 

715 

Geografia 
A 

719 

Geometri
a 

Descritiva 
A 

708 

2016/2017 -30,6% -61,9% -8,3% -20% -4,9% -33,6% -25% -14,3% 

2017/2018 0 -52,8% - -50% -44,7% -47% -20,2% -16,7% 

Ano 
Letivo 

História 
A 

623 

História 
B 

723 

Inglês 
550 

Literatura 
Portugues

a 
734 

Matemática 
Aplic.Ciênci
as Sociais 

835 

Matemáti
ca A 
635 

Português 
639 

2016/2017 -46,9% -0,5% 
- 
 

-15,8% -57,1% 0,3% -34,6% 

2017/2018 -35,2% -50% - -16,7% -16,8% 13% -9,6% 


