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PLANO DE AÇÃO PARA O ANO LETIVO 

2011/2012 

 

 

Todos os resultados da autoavaliação serão aprecia-

dos e discutidos na equipa de autoavaliação e serão 

apresentados ao Conselho Pedagógico e ao Conselho 

Geral do Agrupamento de modo a obter sugestões 

coletivas para a introdução dos ajustamentos neces-

sários, conseguindo, simultaneamente, a validação 

da sua eficácia, utilidade e viabilidade. 

Todo este processo está apresentado na página Web 

do Agrupamento de onde constam rubricas sobre a 

composição da equipa, o seu plano e projeto de ação 

e a sua fundamentação, as metodologias utilizadas, 

os questionários e o seu tratamento. 

Servirá também para preenchimento  on-line dos 

questionários. 

Uma Escola MELHOR, porquê? 

 

Todos os atores educativos, procuram 

aquilo que se conhece como uma “boa” 

escola. Uma “boa” escola  (não sabemos 

sequer se ela existe, mas é possível criá-

la!) é uma escola eficaz, uma escola com 

qualidade,  onde os alunos têm bons 

resultados, onde há boas lideranças.  

AUTOAVALIAÇÃO 

 

O Agrupamento de Escolas de Vouzela, imbuído 

de um espírito de “educar”, proporcionando aos 

seus alunos um “valor acrescentado”, tem como 

principal objetivo (re)desenhar e (re)estruturar 

as mudanças necessárias que têm sido os modos 

de organizar a educação para a cidadania e atri-

buir novas competências e um novo lugar à esco-

la (…) com o objetivo de implicar todos os agen-

tes educativos numa análise reflexiva das suas 

práticas. 

 

Agrupamento de Escolas de Vouzela 



. Apresentação dos resultados da autoavaliação (AA) do ano 

letivo anterior à comunidade educativa; 

. Elaboração de Plano de Ações de Melhoria (PAM); 

. Divulgação do PAM à comunidade educativa;  

. Reuniões com toda a equipa AA;  

. Elaboração e divulgação do Cronograma e da Carta de Prin-

cípios; 

. Definição dos critérios a avaliar; 

. Subdivisão da equipa de autoavaliação em equipas de traba-

lho de acordo com as equipas; 

. Elaboração do projeto de Autoavaliação e do Plano de Ação 

para 2011/2012; 

. Implementação do PAM. 

. Disponibilização da informação na página web do Agrupa-

mento. 

 

 

. Parecer dos Conselhos Pedagógico e Geral e divulgação do 

Projeto de autoavaliação e do Plano de Ação à Comunidade 

Escolar; 

. Monitorização do PAM; 

. Definição do subcritérios, indicadores e evidências a avaliar;  

. Elaboração dos Inquéritos/questionários;  

. Parecer da EAA, dos Conselhos Pedagógico e Geral acerca 

dos inquéritos/questionários; 

. Distribuição dos Inquéritos/questionários on-line e em for-

mato de papel e Recolha de dados. 

. Tratamento de dados/informação;  

. Disponibilização da informação na página web do Agrupa-

mento. 

. Análise e tratamento de dados/informação;  

. Recolha e análise de dados relativos aos Resultados Esco-

lares;   

. Monitorização do PAM; 

. Realização de relatórios de cada subequipa: liderança 

intermédia; 

. Elaboração do relatório Final da EAA. 

. Colaboração com o Órgão de gestão na realização da 

avaliação do PAM; 

. Disponibilização da informação na página web do Agru-

pamento. 

 

No início do próximo ano letivo: 

. Apresentação e divulgação dos Resultados da AA do AEV 

do ano 2011/2012 à comunidade Educativa; 

. Elaboração do PAM.  

 

 

 

 

1.º Período 2.º Período 3.º Período 

PLANO DE AÇÃO da Equipa de Autoavaliação 

2011/2012 

Plano de trabalho a desenvolver pela Equipa de Autoavaliação 

Equipa: 

Rita Rocha – Coordenadora|Docente 

Raquel Ferreira – Diretora 

António Girão – Subdiretor  

Maria da Luz Marques – Adjunta  

Teresa Figueiredo – Prof. Bibliotecária 

 

Paulo Cálão – Representante da CAL 

Pedro Tadeu – Docente do 2.º Ciclo 

Fernando Alves – Docente do 2.º Ciclo 

Fernanda Coutinho – Coord. da Ed. Pré Escolar 

António José da Cunha – Docente do 1.º Ciclo 

Ana Catarina Pinto – Coordenadora do Dep. Mat.  

António Ribeiro – Rep. da Ass. de Pais 

Paulo Ribeiro – Resp. pela  pág. Web 

Cláudia Dias – Pessoal Não Docente 

Álvaro Gomes – Pessoal Não Docente  

AMIGO CRÍTICO – Prof. Dr. José Maia  


