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Identificação do Clube / Projeto: Autoavaliação do Agrupamento 

 

 

Professores envolvidos: 

 

Professores Funções que desempenharam 

Sara Gameiro Coordenadora  

Ana Cristina Branco Elemento da Equipa 

Ana Paula de Deus Charruadas Elemento da Equipa 

Miquelina Mendes Elemento da Equipa (apoio EQAVET) 

 

 

Entidades envolvidas: 

 

Entidades Contributos 

Direção - Atribuição de horas para o desempenho das funções 

- Reuniões de orientação e coordenação da equipa. 

Pessoal Docente - Reflexões/Sugestões sobre assuntos inerentes à 

Autoavaliação do Agrupamento. 

- Apoio na implementação e monitorização do Plano 

de E@D 

- Colaboração na implementação do Plano de Ação e 

Melhoria (PAM) 

Pessoal Não Docente - Apoios dos Serviços de Reprografia e de 

Administração Escolar, e dos Assistentes 

Operacionais. 

- Apoio na implementação e monitorização do Plano 

de E@D 

Consultor Externo - Reuniões de trabalho (Sugestões e materiais de 

orientação).  

 

 

Alunos envolvidos: 

 

Turmas  Alunos envolvidos 
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Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo, Ensino 

Secundário e Profissionalizante do 

Agrupamento 

Todos os alunos do Agrupamento 

 

 

Crédito horário atribuído: 

 

Indique como foi utilizado o crédito horário atribuído, descrevendo brevemente as formas de 

utilização e o número respetivo de horas: 

 

Formas de utilização do crédito horário Número de horas 

- Coordenação do Projeto  
5 tempos de 50´ 

(3 TL+2 TNL) 

- Elementos da Equipa 2 tempos de 50´ 

 

 

Atividades desenvolvidas: 

 

Descrição da(s) atividades desenvolvidas: 

 

- Reuniões de trabalho com o Consultor Externo e a Diretora. 

- Reuniões de trabalho com equipa do EQAVET, Consultor Externo e a Diretora. 

- Reuniões com responsáveis pelo PAA INOVAR e Coordenadora de CED com vista à 

uniformização de procedimentos na colocação de atividades na Plataforma 

- Plano de Ação da Equipa de Autoavaliação 

- Elaboração de novo índice para o Relatório da equipa de AA que replica para os 

relatórios dos cargos  

- Elaboração e implementação do PAM 

- Avaliação do PAM (trimestral – devido à Covid19, realizou-se no final de dezembro e 

do final de junho) 

- Participação em Ações de Formação sobre os novos desafios 

- Participação na Oficina de Formação sobre o projeto MAIA 

- Candidatura ao EQAVET / apoio e participação nas ações do projeto 

- Monitorização do Plano de E@D (relatório em anexo) 

- Elaboração de inquéritos em 3 fases: estratégia, implementação e resultados 

- Levantamento dos dados e análise dos resultados dos inquéritos 

- Partilha dos resultados com o conselho pedagógico (em anexo) 

- Elaboração do Relatório de Atividades da Equipa. 
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Avaliação: 

 

Assinale com uma e uma só cruz a opção que melhor traduz a sua opinião, sabendo que 1 

representa o valor mínimo e 4 o valor máximo. 

 

Aprecie a qualidade das relações entre os professores que constituíram a equipa do 

clube/projeto: 

1   2   3   4 X  Não se aplica  

 

Aprecie a dinâmica de trabalho que se fez sentir na equipa do clube/projeto:  

1   2   3   4 X  Não se aplica  

 

Aprecie o nível de adesão ao clube/projeto do seu público-alvo: 

1   2   3 X  4   Não se aplica  

 

Aprecie o impacto do clube/projeto na dinâmica de trabalho da escola: 

1   2   3   4 X  Não se aplica  

 

Aprecie o impacto do clube/projeto nos resultados finais dos alunos envolvidos: 

1   2   3   4 X Não se aplica  

 

Aprecie a diversificação das atividades desenvolvidas: 

1   2   3   4 X  Não se aplica  

 

Aprecie o nível de apoio da direção ao desenvolvimento do clube/projeto: 

1   2   3   4 X  Não se aplica  

 

 

Dificuldades enfrentadas e respostas dadas: 

 

Preencha a tabela, descrevendo de forma sucinta as dificuldades enfrentadas e as respostas 

dadas em cada uma das situações identificadas: 

 

Dificuldades enfrentadas Respostas 

- Número insuficiente de elementos, na 

Equipa, para desenvolver o trabalho. 

- Foi adicionada uma docente à equipa 



 

MODELO PARA RELATÓRIOS FINAIS DOS CLUBES E PROJETOS DO AGRUPAMENTO 
 

 

 

4 

 

- Número insuficiente de horas dos 

elementos da Equipa. 

- manifestamente insuficiente face às 

exigências que surgiram a partir de março de 

2020, com a situação da pandemia 

- Diversidade na forma de apresentação da 

informação pelas diferentes estruturas. 

- Foi criado um índice novo que decalca o 

modelo da IGEC para os relatórios das 

estruturas que vai ter impacto no Relatório 

da Equipa de AA 

- Falta de um docente de informática na 

Equipa de Autoavaliação. 

- mantém-se esta dificuldade, embora tenha 

sido concedido apoio informal pelo docente 

Alfredo Gonçalves e José Batista 

 

Aspetos diferenciadores do clube/projeto: 

 

Preencha a tabela, enumerando os aspetos que diferenciam o clube/projeto: 

 

A ampla abrangência deste Projeto e a sua dinâmica requer o compromisso de toda a 

comunidade educativa. As ações e as atividades desenvolvidas são específicas e 

diversificadas, de modo a darem resposta às necessidades do Agrupamento e são, ainda, 

consentâneas com os documentos estruturantes vigentes. 

Há sempre a preocupação da partilha de decisões estruturantes com o conselho 

pedagógico. 

 

Balanço da implementação do clube/projeto 

 

Tendo em conta o grau de concretização das atividades inicialmente programadas, faça uma 

apreciação global da implementação do clube/projeto [máximo de 1500 carateres com espaço]. 

Esta apreciação será vertida na ata do Conselho Pedagógico e no Relatório para o Conselho Geral. 

 

A Autoavaliação é concebida como “um processo sistemático e contínuo em que todos os 

membros da comunidade participam e em que se procede a diagnósticos frequentes, de 

forma a tornar visível a situação existente e a introduzir as medidas de melhoria, com o 

objetivo de alcançar as metas pretendidas pelo Projeto Educativo do Agrupamento” (artigo 

98.º do Regulamento Interno). 

A programação das atividades do Projeto, ao longo do ano letivo, resultou da redefinição 

das necessidades de resposta às diferentes solicitações que se colocaram ao Agrupamento.   

Os objetivos da Equipa foram integralmente cumpridos. 

O compromisso de todos neste Projeto é fundamental e subsiste enquanto ação 

mobilizadora, reflexiva, sistemática e sustentável, no sentido da apropriação efetiva do 

conhecimento. Só a partilha conquistada é mobilizadora de respostas aos desafios, às 
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expetativas e às exigências contemporâneas que são colocadas à Escola no seu todo. 

A autoavaliação permite melhorar o desempenho da escola e facilitar o trabalho dos 

profissionais envolvidos e informar a comunidade educativa da evolução escolar, afirmando-

se como um instrumento de autonomia com vista ao cumprimento das prioridades 

estratégicas da missão organizacional. 

O processo de autoavaliação tem sido percebido como um referencial de aprendizagem em 

prol de uma Cultura de Excelência e Qualidade ao serviço do bem comum. 

 

 

Continuação do Clube/Projeto: 

 

Considera pertinente a continuação do clube/projeto? 

 

Sim X  Não   

 

Orientações e/ou reajustes: 

 

Identifique orientações e/ou reajustes necessários à implementação do clube/projeto no próximo 

ano letivo 

 

- Manutenção dos elementos da Equipa e inclusão da docente responsável pelo EQAVET 

- Aumento do número de tempos atribuídos aos elementos da Equipa para o 

desenvolvimento do processo de Autoavaliação de forma criteriosa e refletida. 

- Atribuição de um espaço para o trabalho de Equipa apetrechado com um computador.  

 

 

Crédito horário: 

 

Indique o número de horas de crédito horário para o clube/projeto que pretende para o próximo 

ano letivo: 16 tempos de 50 minutos 

 

Indique como considera que deve ser distribuído o crédito horário solicitado: 

 

6 tempos letivos de 50 minutos (Sara Gameiro) 

4 tempos de 50 minutos para cada elemento (Ana Cristina Branco, Ana Charruadas, 

Miquelina Mendes e Dalila Santos)  

+ 2 tempos de 50 minutos (docente de Informática) 
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Outros aspetos relevantes, como por exemplo, caso existam, resultados de âmbito 

regional e/ou nacional alcançados: 

 

Refira, caso existam, outros aspetos que considere relevantes: 

 

Nada a referir. 

 

 

Evidências 

 

Indique imagens (cartazes, panfletos, convites, certificados, registos fotográficos de atividades, …) 

que evidenciem o trabalho desenvolvido. As imagens mais significativas serão integradas no 

“Relatório para o Conselho Geral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arganil, 18 de julho de 2020. 

 

O Coordenador: Sara Gameiro 


