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SUMÁRIO 

 

O propósito deste relatório é divulgar à comunidade educativa o resultado da Autoavaliação (AA) realizada 

de setembro de 2021 a junho de 2022. Tendo como referencial o Plano de Melhoria, doravante designado 

PM, elaborado para o biénio 2021-2023 a Diretora do agrupamento designou a EAA como a mais adequada 

a realizar a sua monitorização. 

A metodologia utilizada foi essencialmente qualitativa e resultou das evidências retiradas de documentos 

escritos, observação direta da vida escolar, perceção empírica e auscultação dos dinamizadores das 10 

ações de melhoria.  

Tendo a EAA recomendado como fatores de sucesso: o envolvimento e motivação dos diversos agentes 

implicados direta e indiretamente na operacionalização das ações; a maior participação da comunidade 

escolar; a necessária articulação entre as estruturas de gestão e a intervenção pedagógica;  e o maior 

envolvimento de alguns encarregados de educação no desempenho dos seus educandos, constatou-se que 

o PM não foi interiorizado pela maioria dos envolvidos o que se revelou como um constrangimento no 

grau de consecução das maioria das ações.  

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO/ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

“A autoavaliação das escolas/agrupamentos tem carácter obrigatório e permanente e assenta na análise 

do grau de concretização do Projeto Educativo e na apreciação do desempenho dos órgãos de 

administração e gestão das escolas, do sucesso escolar e da prática de uma cultura de colaboração entre 

os membros da comunidade educativa. Este processo tem em vista a implementação de Planos de 

Melhoria das organizações escolares, na observância de uma cultura de exigência e de responsabilidade e 

na procura da qualidade dos serviços educativos. Assim, os resultados obtidos através do processo de 

autoavaliação devem permitir às escolas o seu aperfeiçoamento organizacional e pedagógico de modo a 

assegurar o sucesso educativo”.1  

Foi com esta intenção que a EAA continuou a desenvolver o processo de Autoavaliação do Agrupamento 

de Escolas Aurélia de Sousa, coordenado pela docente Lucinda Motta, representante do 3.º ciclo e que 

manteve, no ano letivo 2021-22, os docentes Zaida Braga, presidente do Conselho Geral como 

representante do ensino secundário, Ana Marta Torres, representante do 1º ciclo, Paulo Moreira, 

                                                        
1 Lei nº31/2002 de 20 de dezembro 
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representante do 2º ciclo, a educadora Maria José Fernandes, representante da educação pré-escolar, a 

psicóloga Margarida Rocha da Escola Básica Augusto Gil e a Dra. Graça Vasconcellos, representante 

autárquica. Foram substituídos cinco membros, passando a EAA a integrar:  o docente José Soares, 

assessor jurídico, o aluno de 11.º ano, Xavier Cardoso, representante dos alunos, Maria do Carmo Pereira, 

representante dos assistentes operacionais,  Maria Luís Pereira, representante dos assistentes técnicos e a 

Professora Doutora Carla Lopes, representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação. A 

manutenção da Presidente do Conselho Geral, além de já ser tradição neste agrupamento, aumentou a 

representatividade da equipa, bem como aumentou o grau de compromisso com a fase posterior de 

implementação das Ações de Melhoria. De sublinhar, que a Diretora foi regularmente auscultada, já que o 

envolvimento da gestão de topo é determinante para o sucesso futuro de aplicação das estratégias de 

mudança. 

O funcionamento da EAA obedeceu ao regimento interno, revisto anualmente, e concretizou-se em 3 

reuniões plenárias (novembro, fevereiro e junho), reuniões semanais do Grupo de Trabalho Permanente 

de Autoavaliação (GTPA), várias sessões de trabalho autónomo e de circulação eletrónica, entre os 

membros, de documentos de apoio a tomadas de decisão. O GTPA reuniu, periodicamente, à quinta-feira, 

das 10h30 às 12h20.  

Além das competências referidas no normativo, a EAA desenvolveu como ações: 

 Atualização do Regimento Interno; 

 Aprovação das Ações de Melhoria; 

 Acompanhamento do processo de Autoavaliação do Agrupamento;  

 Monitorização semanal das ações de melhoria; 

 Elaboração e divulgação a toda a comunidade escolar de um Relatório de Autoavaliação final. 

 

PLANO DE AÇÃO 

A monitorização das ações de melhoria baseou-se no grau de consecução dos objetivos delineados e nos 

indicadores de avaliação integrados em cada uma das ações. 

A autoavaliação do AEAS constituiu-se como uma tarefa exigente, complexa e extensa o que, face à 

reduzida disponibilidade dos elementos do GTPA, obstaculizou a eficaz implementação de algumas 

atividades previstas nas 10 ações. 

Partindo do pressuposto que o PM é um documento aberto a novas propostas, ao longo do ano letivo 

foram adicionadas outras atividades que enriqueceram o plano inicial. 
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REFERENCIAL DE AUTOAVALIAÇÃO 

A EAA utilizou como quadro de referência os referentes e indicadores da IGEC relativo ao processo de 

avaliação externa das escolas centrando-se, este ano, no domínio da autoavaliação.  

 
QUADRO DE REFERÊNCIA  

 

 Campos de análise Referentes Indicadores 

D
o

m
ín

io
 -

 A
U

TO
A

V
A

LI
A

Ç
Ã

O
 

1. Desenvolvimento 

Organização e sustentabilidade da 
autoavaliação 

- Procedimento(s) sistemático(s) de autoavaliação da escola 
- Articulação da autoavaliação da escola com os restantes processos de 
avaliação que ocorrem na escola 
- Auscultação e participação abrangente da comunidade educativa 

Planeamento estratégico da 
autoavaliação 

- Adequação da autoavaliação à realidade da escola 
- Centralidade do processo de ensino e aprendizagem 
- Existência de estratégias de comunicação e de reflexão acerca dos resultados 
da autoavaliação com a comunidade educativa 
 

2. Consistência e 
impacto 
 

Consistência das práticas de 
autoavaliação 

- Abrangência do processo de recolha de dados 
- Rigor do processo de análise de dados 
- Melhoria contínua do processo de autoavaliação 
- Monitorização e avaliação das ações de melhoria 

 

Impacto das práticas de 
autoavaliação 

- Evidências da autoavaliação na melhoria organizacional da escola 
- Evidências da autoavaliação na melhoria do desenvolvimento curricular 
- Evidências da autoavaliação na melhoria do processo de ensino e de 
aprendizagem 
- Evidências da autoavaliação na definição das necessidades e formação 
contínua e avaliação do seu impacto 
- Evidências do contributo da autoavaliação para a melhoria da educação 
inclusiva (implementação de medidas curriculares, afetação de recursos e 
funcionamento das estruturas de suporte) 

 

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO AO AGRUPAMENTO 

O trabalho da EAA foi divulgado a toda a comunidade educativa através de vários canais de comunicação 

internos e externos: 

 Página eletrónica do agrupamento; 

 Conselho Pedagógico; 

 Coordenadores dos diretores de turma; 

 Coordenadores de departamentos; 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

 Associação de Estudantes da ESAS; 

 Assistentes operacionais e técnicos. 

 

PLANO DE MELHORIA - Monitorização 
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De acordo com o explanado, o Plano de Melhoria, enquanto instrumento estratégico que visa aumentar os 

níveis de eficácia do AEAS, foi monitorizado durante o ano letivo 2021-22, obtendo-se os dados da tabela 

1. 

 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIA 

Ações de melhoria 
(AM) 

Responsável 
pela AM 

Monitorização - grau de consecução dos objetivos Estado* 

1 - Formação 
Assistentes 

Operacionais 

Direção 

Subdiretora  

 

EAA 

(GTPA) 

 

 

O1 – ainda não atingido  

O2 - parcialmente atingido  

O3 - parcialmente atingido  

O4 – concluído integralmente 

O5 – concluído integralmente 

O6 – concluído integralmente 

  

2 - Formação 

Assistentes 
Administrativos 

      Direção 

Subdiretora  

O1 – concluído integralmente 

O2 – concluído integralmente 

O3 – concluído integralmente 

O4 - concluído integralmente 

  

 

3 - Otimização SPO 

Direção 

Diretora 

Coordenadores 
de escola 

Coordenadores 
de 

departamento 

Diretores de 
instalações 

Coordenadora 
da 

Biblioteca/CRE 

Coordenadora 
do PCE 

 

O1 – em curso 

O2 - em curso 

O3 – em curso 

O4 – ainda não atingido 

O5 – concluído integralmente 

• 

 

4 - Gestão das 
instalações/espaços/e

quipamentos 

O1 – ainda não atingido 

O2 – ainda não atingido 

O3 – parcialmente atingido (condicionado pelas verbas que a 

autarquia distribuirá pelas escolas) 

• 

 

5 - Gestão de 
recursos humanos 

O1 – ainda não atingido 

O2 – ainda não atingido ( falta de inscrições dos alunos nos 

clubes) 

O3 – ainda não atingido 

O4 – ainda não atingido 

O5 - concluído integralmente 

• 

6 - OPTE 

 

O1 – ainda não atingido (falta de espaços na ESAS) 

O2 – ainda não atingido  

O3 – ainda não atingido 

O4 – ainda não atingido (falta de inscrições dos alunos nos 

clubes) 

O5 - cumprido integralmente 

• 

7 - Articulação entre 
os estabelecimentos 

de ensino 

O1 – ainda não atingido (falta de espaços) 

O2 – ainda não atingido  (excesso de trabalho e de cansaço face 

às contínuas mudanças provenientes da tutela) 

O3 – ainda não atingido ( dificuldade dado a maioria do 

trabalho ser realizado em horário pós-laboral o que é altamente 

afetado pelo desgaste natural ao fim de um dia de aulas) 

O4 – atingido parcialmente  

O5 - ainda não atingido (pouco trabalho colaborativo devido ao 

tempo comum ser essencialmente pós-laboral). 

O6 - cumprido integralmente na EBAG; não cumprido na ESAS. 

• 

 

8 - Simplificação dos 
processos 

burocráticos 

O1 – atingido parcialmente (2.ª reunião da SADD com os 

avaliadores internos) 

O2 – ainda não atingido ( por decisão da diretora) 

O3 – ainda não atingido 

• 

9 - Práticas não 
letivas - PCE, DE, LdC, 

EpS 

O1 – ainda não atingido 

O2 – ainda não atingido ( falta de inscrições dos alunos nos 

clubes, falta de espaços de lazer) 

O3 – ainda não atingido 

O4 – cumprido integralmente (PCE) 

O5 - ainda não atingido (as verbas continuam a ser claramente 

insuficientes) 

O6 - atingido parcialmente 

• 

 

10 - Práticas letivas 

O1 – cumprido integralmente a Português de 9.º ano da EBAG; 

a coadjuvação a Matemática só foi monitorizada através das 

atas e dos relatórios. 

• 
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O2 – não atingido  

O3 – parcialmente atingido (devido à heterogeneidade das 

turmas) 

O4 – apenas atingido em FQA de 11.º ano  

Tabela 1  * • vermelho (não iniciada); • amarelo (a decorrer); • verde (concluída)  O - Objetivo. 

 

Da análise da tabela 1 constata-se que, embora todas ações tenham sido iniciadas, apenas a ação de 

melhoria 2 foi concluída integralmente embora muitas atividades estejam a decorrer regularmente mas 

ainda sem resultados mensuráveis. De sublinhar que, ao longo do ano letivo, foram integradas novas 

atividades que vieram enriquecer o Plano de Melhoria inicial e que os dinamizadores contariam com mais 

um ano letivo para atingir os objetivos em falta. 

Das recomendações, do PM,  ao nível dos procedimentos verificou-se  uma ligeira melhoria 

nomeadamente: 

 na informação dimanada da Direção que passou a ser enviada a todos os professores, não sendo mediada por 

terceiros; 

 nos painéis das salas dos professores que foram reorganizados por categorias e mantêm a informação atualizada; 

 no boletim informativo do Conselho Geral que passou a ser divulgado através de afixação  em local próprio; 

 no boletim informativo do Conselho Pedagógico que passou a ser divulgado através de afixação  em local próprio; 

 na comunicação/divulgação das atividades na página do agrupamento permanentemente atualizada e valorizada; 

 nos inquéritos de satisfação aos diferentes serviços/estruturas que foram aplicados periodicamente pela EAA, assim 

como disponibilizadas caixas de sugestões, nos serviços que evidenciavam fragilidades; 

  no GTPA da EAA que foi incumbido, pela diretora, da monitorização das ações de melhoria.  

Não se registou significativa melhoria ao nível: 

 da oferta, mais abrangente, de disciplinas de opção da escola (embora a diretora se tenha comprometido a  auscultar 

os alunos de 9.º ano e de 11.º ano sobre as suas pretensões); 

 dos canais de comunicação entre a escola e os EE  (embora a diretora tenha reunido com os EE das turmas mais 

problemáticas); 

 dos horários escolares que se constituem como uma sobrecarga, principalmente os do ensino secundário, deixando 

pouco tempo livre aos alunos. 

 

CONCLUSÕES E REFLEXÃO FINAL 

Antes de nos centrarmos nas conclusões propriamente ditas, figura-se como importante tecer algumas 

considerações gerais. 

Consideramos que a implementação/monitorização de um PM é uma tarefa exigente, complexa e que, à 

semelhança de muitas outras, é imposta às escolas sem nenhuma contrapartida para a equipa responsável. 

O GTPA foi, praticamente, assumido por 2 membros, dado a incompatibilidade de horários para 

desenvolver trabalho colaborativo. Este constrangimento prejudicou gravemente uma auscultação 

sistemática e abrangente da comunidade educativa e uma efetiva reflexão sobre os dados recolhidos. 
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Tendo como referencial os indicadores da IGEC é notório que apenas conseguimos tocar o campo de 

análise do desenvolvimento e muito de leve o campo de análise da consistência e impacto. Alertamos a 

hierarquia e particularmente o Ministério da Educação que, tal trabalho afigura-se impossível de realizar, 

com rigor e eficácia, perante as escassas condições que se elencam: os representantes dos alunos, 

encarregados de educação, assistentes técnicos e assistentes operacionais têm de usar o seu tempo 

individual de descanso para conseguirem colaborar minimamente com o GTPA; apenas dois docentes da 

EAA têm 2 horas da componente não letiva, claramente insuficientes, para desenvolver uma autoavaliação 

rigorosa e séria do agrupamento, sendo que todos os outros para participarem nos momentos de trabalho, 

em casa ou na escola, têm de suportar esta tarefa além de todo o outro volume de trabalho que completa 

o seu horário, o que acarreta um enorme desgaste físico e psíquico. 

Passando às conclusões apresentamos o sucesso de algumas iniciativas, a título de exemplo: 

(i) formação dos assistentes operacionais sobre “Suporte básico de vida”, dinamizada pela docente 

Manuela Lopes; 

(ii) formação dos assistentes técnicos, dinamizada pelas psicólogas do AEAS, no sentido de melhorar as 

relações interpessoais e o espírito de equipa, tendo os formandos sugerido um workshop trimestral;  

(iii) 5 sessões dinamizadas por médicos de infeciologia do Hospital de São João do Porto, no âmbito do 

programa ONE WEALTH - uma saúde humana, animal e ambiental, destinada a alunos, docentes e 

assistentes operacionais, parceria que vai continuar no próximo ano letivo;   

(iv) formação destinada aos assistentes operacionais dinamizada pelo docente José Soares, sobre técnicas 

de atendimento. O assessor jurídico procedeu, ainda, a uma análise exaustiva do livro de reclamações e 

por solicitação da Diretora, esteve disponível uma caixa de sugestões colocada à entrada dos Serviços 

Administrativos que se manteve vazia durante o 2.º e 3.º períodos;  

(v) avaliação do serviço do refeitório da ESAS, na sequência de algumas queixas de alunos e de 

encarregados de educação. Este problema foi analisado e solucionado tendo sido publicada, na página do 

agrupamento, uma carta de esclarecimento sobre o assunto; 

(vi) coadjuvação pedagógica, a Português, nas turmas de 9.º ano da EBAG avaliada pelos alunos envolvidos 

como muito eficaz e que contribuiu para a melhoria de resultados nesta disciplina; 

(vii) programa de mentorias por pares – apoio de mentores do ensino básico e do ensino secundário a  

mentorados dos 2º e 3º ciclos, na EBAG e na ESAS.  

 

Apesar destas iniciativas concluiu-se que a maioria das atividades previstas no plano de melhoria não foi 

concretizada tendo a sua operacionalização sido dificultada pelas seguintes causas, entre outras:  

(i) fraca inscrição dos alunos nos diversos clubes disponibilizados pelo agrupamento (dentro da filosofia  

de ocupação plena do tempo de escola), talvez devida à sobrecarga do horário escolar;  
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(ii) ineficácia,  por parte de muitos docentes e tendo em conta as orientações da Diretora, de aplicação  

do Simplex (DGE) na elaboração das atas;  

(iii) reduzido envolvimento da comunidade educativa na operacionalização do plano de melhoria, fator  

essencial para o sucesso. 

 

Por fim, esclarecemos que, por concertação com a Diretora e com a equipa de elaboração do projeto  

educativo do agrupamento (PEA) 2022-2025, numa perspetiva de otimização de recursos e de  

desburocratização de processos, reduzindo documentos que, muitas das vezes, se replicam e se 

sobrepõem, foi decidido integrar o Plano de Melhoria 21/23 no PEA. Assim os objetivos e atividades que 

continuariam em desenvolvimento, no próximo ano letivo, serão incluídos no Plano de Ação do PEA, 

decisão adequada e pragmática que foi aceite por unanimidade na reunião plenária  da EAA de 27 de 

junho. 

Neste âmbito a EAA considera que deverão ser criadas, pela Diretora, equipas de monitorização relativas 

aos vários eixos do PEA, para assegurar a implementação, com eficácia, de todo o plano de ação 

estratégica. 

 

Por último, agradecemos a todos os que colaboraram neste processo de Autoavaliação e esperamos, que 

na fase seguinte deste processo, possamos contar com um trabalho cada vez mais participado e 

cooperativo de todos os membros da comunidade educativa e um reconhecimento por parte da tutela na 

criação de efetivas condições que permitam um sério trabalho de avaliação interna. 

 

 

 

O Grupo de Trabalho Permanente da EAA, 07 de julho 2022 

Zaida Braga 

José Soares 

Paulo Moreira 

Margarida Rocha 

Lucinda Motta 


