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Fase 1 — Caminhada CAF (Educação) 
 
1.º Passo – novembro/dezembro 2016: Decidir como organizar e planear 
a autoavaliação (AA): 
 
- Decisão clara por parte da gestão na sequência de um processo de 
  consulta à organização; 
- Definição do âmbito e da metodologia da AA; 
- Elaboração e Publicação da Carta de Princípios à Comunidade 
  Educativa; 
- Designação de um líder do projeto. 
 
2.º Passo – janeiro/fevereiro 2016: Divulgar o projeto de autoavaliação: 
- Elaboração e implementação de um plano de comunicação; 
- Comunicação durante as várias fases com todos as partes 
   interessadas. 
 
 

Fase 2 — O processo de autoavaliação 
 
3.º Passo - janeiro 2017: Organizar a formação: 
 
- Distribuição dos documentos e informação relevantes à organização da 
   EAA. 
 
4.ºPasso- novembro 2016/ fevereiro2017 a Julho 2016: criar uma ou 
mais equipas de autoavaliação/ distribuição de tarefas: 
 
- Decisão do número de equipas/subequipas de autoavaliação; 
- Escolha do líder das equipas/subequipas; 
- Definição das partes interessadas relevantes, os produtos e serviços 
  que são prestados e os processos-chave. Definição de indicadores e  
  evidências para os critérios escolhidos. 
- Realização dos inquéritos/questionários; 
- Pontuação. 
- Aplicação dos inquéritos/recolha de dados; 
- Análise de dados; 
- Elaboração de relatórios. 
 
5.º Passo – junho/julho 2017: Realizar a autoavaliação: 
 
- Avaliação do Plano de Ações de Melhoria;    
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- Realização da avaliação individual; 
- Obtenção do consenso de grupo. 
 
6.º Passo – julho/agosto/setembro 2017: Elaborar um relatório que 
descreva os resultados da AA 
 
- Divulgação dos resultados à comunidade educativa; 
 
 

Fase 3 — Plano de Ações de Melhoria / priorização 
 
 
7.º Passo – novembro/dezembro 2016: Elaborar o plano de Ações 
de Melhoria (PAM): 
 
- Priorização das ações de melhoria; 
- Planeamento das ações no tempo de forma realista; 
- Integração do plano de ações de melhoria no planeamento estratégico. 
 
8.º Passo: Divulgar o Plano de Ações de Melhoria: 
 
- Divulgação do plano à comunidade educativa; 
 
 
9.º Passo: Implementar o Plano de Ações Melhoria: 
 
- Definição de uma metodologia consistente para monitorizar e avaliar as 
   ações de melhoria, com base no ciclo Plan-Do-Check-Act; 
- Designação de uma pessoa responsável por cada ação; 
- Implementação das ferramentas de gestão mais apropriadas de forma 
   permanente. 
 
 
10.º Passo: Planear a autoavaliação seguinte: 
 
- Avaliação das ações de melhoria através de uma nova autoavaliação. 
 

 
 

A Coordenadora da EAA 
 

Ana Catarina Sousa Pinto 


