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A coordenadora do Observatório de Qualidade1 apresenta, desta forma, o relatório final 

do trabalho realizado no ano letivo 2020/2021 previsto no Plano de Ação.  

Como coordenadora do OQ, o meu trabalho foi facilitado, por um lado, pelo facto de 

toda a equipa ter tido o mesmo horário permitindo, assim, a agilização do trabalho e, por 

outro, pela fantástica equipa que liderei e que foi constituída pelo docente de TIC, Sérgio 

Manuel Lopes Lourenço, pela psicóloga do AEM, Célia de Jesus Luís Quaresma Almeida, pela 

coordenadora da Biblioteca Escolar, Cristina Maria Lopes Coelho, pelo subdiretor, José 

Manuel Martins Monteiro e pelo diretor, Renato de Jesus Madeira Alves. Esta equipa foi 

bastante ativa, competente, empenhada, trabalhadora. Dada a complexidade do trabalho 

exigido ao OQ solicitei várias vezes à minha equipa que se reunisse fora do horário 

inicialmente atribuído, solicitação que foi sempre atendida positivamente. O meu muito, 

muito obrigada! 

 

Inicio referindo que o OQ produziu, durante todo o ano, documentação variada de 

monitorização e/ou avaliação, e da qual se deu conhecimento à comunidade escolar.  

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

trabalhado a realizar durante o mesmo tendo, logo em setembro de 2020, procedido à 

elaboração do “Plano de Ação 2020/2021”. Contudo, a situação criada no AEM pelo evoluir da 

pandemia do COVID19 levou a que o mesmo sofresse várias adaptações ao longo do ano, 

nomeadamente, com a anulação e/ou introdução de novos parâmetros. 

Nos inícios de outubro, elaborou-se um relatório sobre o “Funcionamento do 

Agrupamento com a Covid19”.  

Procedeu-se, depois, à realização da monitorização do Contrato de Autonomia 

2019/2020, com a elaboração do respetivo “Relatório Anual de Progresso” logo seguido da 

elaboração do relatório “Avaliação Global do Contrato de Autonomia”. 

O OQ trabalhou em articulação com a equipa responsável pela elaboração do “Projeto 

Educativo 2020-2023” na análise SWOT do agrupamento, na elaboração e aplicação de 

inquéritos a docentes, discentes, não docentes e encarregados de educação. 

 
1 Doravante designado por OQ 
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O OQ seguiu de perto todo o processo inerente às “Metas de Sucesso” definidas para cada 

disciplina em sede de departamentos: no início procedeu-se à recolha dos dados que foram 

sendo alvo de monitorização e análise comparativa, ao longo do ano.  

O OQ controlou a aplicação do “Plano de Contingência e Plano de Higienização” do 

agrupamento ao longo do ano. 

O OQ acompanhou os momentos de reflexão em departamentos e em conselhos 

pedagógicos sobre a 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). 

No início do 2º e 3º períodos, o OQ elaborou relatórios intermédios relativamente ao Plano de 

Ação.  

A entrada do AEM em E@D, no início do 2º período, conduziu o OQ a uma nova 

adaptação, nomeadamente, no contributo que deu na elaboração e apresentação dos vários 

“Planos de E@D” do agrupamento bem como de todos os documentos necessários neste 

contexto. 

O OQ fez parte integrante da equipa que procedeu à avaliação da Biblioteca Escolar 

através da aplicação de questionários da RBE à direção, aos docentes e aos encarregados de 

educação. 

Foi da competência do OQ proceder, em colaboração com a coordenadora do Projeto 

ERASMUS+, Maria João Vaz Costa, à planificação do processo e dos procedimentos para a 

realização da avaliação do Projeto ERASMUS+KA1 “Rumo ao Sucesso”. Todas as atividades, 

após a sua realização, foram analisadas através dos relatórios que cada docente elaborou e 

os resultados apresentados em reuniões de departamentos, de articulação e em conselhos 

pedagógicos alargados. Foram muito importantes os momentos formais/informais de 

trabalho colaborativo para partilha dessas práticas/experiências. Através dos inquéritos de 

satisfação, os docentes sentiram que passou a haver uma maior valorização pessoal e 

profissional, refletindo-se na promoção do intercâmbio de conhecimentos e de experiências 

em novos e inovadores métodos pedagógicos, contribuindo desta forma para a consolidação 

e desenvolvimento da articulação entre departamentos e níveis de ensino (do pré-escolar ao 

secundário) e para a preparação de futuros projetos de cooperação europeia. A avaliação 

final é a de um aumento da motivação e da autoestima por parte do corpo docente, que se 

reflete numa atitude mais participativa e colaborativa.  
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Em conselho pedagógico de 23 de junho, o OQ, através do diretor e membro desta 

equipa, apresentou o posicionamento do agrupamento no ranking nacional publicado pelo 

“Jornal de Notícias” que posicionou o agrupamento com o cálculo da média de todas as 

disciplinas sujeitas a exame num lugar de destaque. 

O OQ fez parte da equipa do “Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas – 

PADDE” onde se procedeu à realização de uma SELFIE direcionada para dirigentes, docentes 

e discentes do agrupamento. A partir da análise dos resultados obtidos, está a ser 

elaborado, pela mesma equipa, o “Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital” do 

agrupamento, que será finalizado até ao final deste ano letivo, para ser implementado já no 

próximo ano. 

 

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 aos docentes, nos vários conselhos pedagógicos ocorridos ao 

longo do ano letivo, mas também da publicação de documentos.  


