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A coordenadora do Observatório de Qualidade (doravante designado por OQ) apresenta, desta 

forma, o relatório final do trabalho realizado no ano letivo 2019/2020 previsto no Plano de Ação para o 

presente ano letivo. 

Inicio este relatório referindo-me à excelente equipa que compõe o OQ, extremamente empenhada e 

sempre disposta a trabalhar, mesmo que o trabalho exigisse muitas horas de trabalho para além das 

designadas, pois, havia prazos a cumprir. Esta excelente equipa (constituída inicialmente pelo docente 

de TIC, Sérgio Manuel Lopes Lourenço, pela Psicóloga do AEM, Célia de Jesus Luís Quaresma Almeida, 

pelo Subdiretor, José Manuel Monteiro e Diretor, Renato de Jesus Madeira Alves à qual se juntou nos inícios 

de janeiro de 2020 um novo elemento, a coordenadora da Biblioteca Escolar, Cristina Maria Lopes Coelho) 

tornou mais fácil o trabalho da coordenadora, Anabela Lopes da Cunha Martins. Muito, muito obrigada pela 

interajuda que se criou e que permitiu que o OQ conseguisse atingir os seus objetivos. 

 

O OQ começou o ano letivo por reunir de forma a delinear as linhas de ação do trabalhado a realizar 

durante o ano letivo de 2019/2020.  

Assim, e logo em setembro de 2019, o OQ procedeu à elaboração do “Plano de Ação 2019/2020” 

seguido da Monitorização do Contrato de Autonomia 2018/2019, com a elaboração do respetivo “Relatório 

Anual de Progresso” previsto no artigo 8º da Portaria nº265/2012, de 30 de agosto em outubro de 2019.  

A seguir, fez-se a análise dos Relatórios RIPA e REPA com a elaboração do “Relatório REPA” 

resultando em duas versões (uma versão inicial, elaborada em outubro de 2019, a qual foi enviada para 

análise no Conselho Pedagógico, tendo cada departamento dado o seu parece, tendo, o OQ posteriormente 

elaborado a versão definitiva do “Relatório REPA” em janeiro de 2020. 

Entre outubro e novembro de 2019,o OQ solicitou a todos os departamentos que estabelecessem as 

metas de sucesso com percentagens prováveis de positivas a cada disciplina/turma para o final do ano 

escolar tendo resultado numa análise comparativa com as metas estabelecidas sob forma de gráficos no 

final de cada período (em janeiro, abril e julho 2020).  

Em janeiro de 2020, o OQ elaborou um “Relatório Intermédio” resultante da monitorização da 

implementação do Plano de Melhoria. 

O OQ procedeu à elaboração, respetiva aplicação e análise de inquéritos e/ou entrevistas a docentes, 

discentes, não docentes, encarregados de educação; desta análise resultou a elaboração de relatórios aos 

alunos e encarregados de educação, em janeiro de 2020, e ao corpo não docente, em fevereiro de 2020. 

A análise relativamente aos docentes foi apresentada em Conselho Pedagógico onde também se fez a 
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monitorização da implementação dos Decretos-Leis n.º 54/2018 de 6 de julho (Educação Inclusiva) e n.º 

55/2018 de 6 de julho (Autonomia e Flexibilidade Curricular).  

Como o AEM teve conhecimento de que a Avaliação Externa estaria para se realizar a qualquer 

momento, o OQ procurou rever os seus procedimentos de forma a estar preparado para o que fosse 

solicitado pelos avaliadores externos.  

A entrada do AEM em E@D forçou o OQ a adaptar-se à nova realidade.  

Assim, o OQ procedeu à elaboração e apresentação dos vários Planos de E@D do Agrupamento 

bem como de todos os documentos necessários em contexto de E@D. 

A coordenadora da Biblioteca Escolar, Cristina Maria Lopes Coelho, que também faz parte da 

equipa do OQ, apresentou aos restantes elementos o relatório do Plano de Melhoria da BE, submetida na 

plataforma da rede de Bibliotecas Escolares, tendo o OQ viabilizado o referido relatório que será 

apresentado em Conselho Pedagógico do dia 22 de julho de 2020.  

Em julho de 2020, o OQ solicitou que cada departamento fizesse a análise comparativa dos 

resultados obtidos em exames com o panorama nacional e regional, bem como a posição no ranking 

publicado pela imprensa, que será apresentada no Conselho Pedagógico do dia 22 de julho de 2020 por 

cada departamento.   

A continuidade da monitorização da implementação dos Decretos-Leis n.º 54/2018 de 6 de julho 

(Educação Inclusiva) e n.º 55/2018 de 6 de julho (Autonomia e Flexibilidade Curricular) em contexto de 

E@D foi realizada pelo OQ e será apresentada no Conselho Pedagógico de 22 de julho de 2020.  

O OQ tinha, ainda, outras ações previstas que não se puderam concretizar totalmente, 

nomeadamente: a avaliação da forma como o PASEO (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória), homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, está enraizado e/ou assumido nas 

práticas do Agrupamento; a elaboração e aplicação de Inquérito de satisfação aos alunos (visitas de 

estudo, informática, docentes, cantina, higiene dos edifícios, secretaria, etc.); a elaboração e aplicação de 

Inquéritos sobre o trabalho colaborativo e trabalho experimental e a elaboração e aplicação de Inquéritos 

sobre a implementação do Programa ERASMUS+ K1. A não concretização destas ações deveu-se ao 

facto do OQ ter tido que dar prioridade a outros aspetos resultantes da implementação do E@D. 

O OQ não analisou também o relatório final do Projeto ERASMUS+ KA1 que deveria ser 

apresentado em maio de 2020, com o final do projeto em curso, pela coordenadora Maria João Costa, 

mas devido à pandemia do COVID 19 a Agência Nacional Erasmus+, prolongou o projeto por mais um 
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ano de modo a poder-se cumprir todas as modalidades previstas no referido projeto que não puderam ser 

realizadas (5 mobilidades) devido à situação supracitada. 

 

Termino fazendo uma avaliação muito positiva do trabalho desta equipa do OQ, a qual quero 

novamente agradecer: Devo referir, ainda, que o OQ fez a divulgação do seu trabalho através de emails 

enviados a todos os docentes, dos vários Conselhos Pedagógicos ocorridos ao longo do ano letivo, mas 

também da publicação de documentos na página oficial do agrupamento.  

 


