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PLANO DE AÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE ESCOLAR 

Lei vigente: Lei n.o 31/2002 de 20 de dezembro. 

 N.o 294 — 20 de dezembro de 2002 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A 7953 

 

A auto-avaliação tem carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com 

o apoio da administração educativa e assenta nos termos de análise seguintes: 

a) Grau de concretização do projecto educativo e modo como se prepara e concre-

tiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em 

conta as suas características específicas; 

 

b) Nível de execução de actividades proporcionadoras de climas e ambientes edu-

cativos capazes de gerarem as condições afectivas e emocionais de vivência es-

colar propícia à interacção, à integração social, às aprendizagens e ao desen-

volvimento integral da personalidade das crianças e alunos; 

 

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamen-

tos de escolas, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão 

e de orientação educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de recursos 

e a visão inerente à acção educativa, enquanto projecto e plano de actuação; 

 

d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência es-

colar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos 

alunos, em particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor 

de avaliação das aprendizagens; 

 

e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade edu-

cativa. 

 

Introdução: 

No seguimento da reunião de preparação efectuada no primeiro período, os membros do 

Observatório de Qualidade Escolar acordaram implementar as mesmas metodologias 

aplicadas no ano lectivo anterior (2010/2011), que privilegiaram as metodologias 

qualitativas em detrimento da C.A.F. (Common Assessment Framework). Esta escolha 

prende-se com as características do agrupamento de escolas de Manteigas, 

nomeadamente as dimensões e os recursos existentes que não se coadunavam com as 

metodologias quantitativas, hierarquizadas, burocráticas e pouco flexíveis que não 

permitem um contacto próximo e humanizado entre os membros da comunidade 

educativa, no âmbito da alínea e) que visa à prática de uma cultura de colaboração 
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entre os membros da comunidade educativa. Por outro lado, ressalvamos o espírito 

inerente à redação do projeto educativo do agrupamento que fomenta e defende o 

trabalho colaborativo, cooperativo e solidárias entre todos os agentes educativos do 

agrupamento. Citando Pedro Demo acerca da avaliação qualitativa, apercebemo-nos da 

dimensão afectiva, relacional e de proximidade que confere a implementação de 

metodologias de avaliação qualitativa: 

“Na qualidade não vale o maior, mas o melhor; não o extenso, mas o intenso; não o 

violento, mas o envolvente; não a pressão, mas a impregnação; qualidade é estilo 

cultural, mais que tecnológico (que se encontra na base da nossa cultura de 

Agrupamento), artístico, mais que produtivo (sendo que o lema do nosso P.E.A. 

contempla a Arte como vector pedagógico); lúdico, mais que eficiente; sábio, mais que 

científica.”  

Toda a ação do observatório visa detectar problemas – dificuldades – fragilidades – 

angústias dos membros da comunidade educativa, procurar e dar respostas a todas estas 

problemáticas numa perspetiva abrangente, solidária, cooperativa e pró-ativa, agindo 

para, com e no meio, para encontrar pistas de melhoria e percursos que permitam 

aumentar os índices de qualidade no nosso agrupamento.  

A pedido do diretor de agrupamento de escolas de Manteigas, e de acordo com os 

normativos legais em vigor, nomeadamente a Lei n.º 31/2002 de 20 de dezembro; os 

membros do Observatório de Qualidade Escolar acordaram implementar as seguintes 

atividades de avaliação interna. 

 Plano de actividades Objectivos da observação Calendarização 

1.1. 

Avaliação/observação interna dos índices 

de qualidade dos serviços de refeitório do 

agrupamento, dirigido aos alunos dos 2.º e 

3.º ciclos e do colégio Nossa Sra. De 

Fátima (ensino secundário); dos docentes e 

do pessoal não docente. 

Metodologias utilizadas: Inquéritos de 

Avaliação da qualidade e 

dos índices de satisfação 

dos serviços de refeitório 

por parte dos utentes. 

Fevereiro de 2012 
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satisfação e análise dos resultados obtidos. 

1.2. 

Projeto Lideranças inovadoras em parceria 

com a Microsoft: Criar mecanismos de 

intervenção no sentido de fomentar uma 

verdadeira articulação curricular 

(horizontal; vertical; de atividades; de 

conteúdos). 

Monitorização das intervenções e 

contributos pedagógicos para a criação de 

uma base de partilha e reflexão sobre a 

práxis, através da plataforma Moodle da 

escola. 

Melhorar os índices de 

sucesso dos alunos da 

turma A do nono ano. 

(focus group).  

A partir de Novembro de 

2011 

1.3. 

Observação dos índices de satisfação 

relativamente à disciplina de Inglês das 

turmas da escola-sede do Agrupamento. 

Prevalência da metodologia Brain-based 

learning e das atividades brain-compatible 

em sala de aula no sentido de criar um 

ambiente e proporcionar um processo de 

ensino-aprendizagem que permitam a 

criação de um forte e emocional elo afetivo 

entre alunos, docente e processo de 

aprendizagem da L.E.. 

Análises dos instrumentos de recolha de 

dados implementados pela docente de 

inglês (questionários, grelhas de avaliação 

da docente, diário de campo e registo das 

emoções sentidas pelos alunos). 

Encontrar práticas 

pedagógicas (Brain-

learning strategies) e 

didáticas profiláticas da 

aversão do inglês). 

De Setembro de 2011 a 

Junho de 2012. 

1.4. 

Projecto: PROMEDO PROMED – 

PROjecto para a MElhoria do 

Desempenho dos alunos ‐ é um projecto 

que visa incentivar a utilização dos 

resultados da avaliação externa dos alunos 

para a melhoria das suas aprendizagens. Os 

resultados obtidos pelos alunos nos 

Exames Nacionais, nas Provas de Aferição 

Os objectos dessa avalia-

ção: 

a) A capacidade de aprender 

com autonomia; 

b) As competências específi-

cas e gerais, em regime de 

Ao longo do ano lectivo 

2010/2011 
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e nos Testes Intermédios representam um 

património de informação que o nosso 

Agrupamento de Escolas possui e pode 

explorar para encontrar e definir estratégias 

de melhoria de ensino e práticas 

pedagógicas que favoreçam as 

aprendizagens dos alunos, nas diferentes 

áreas curriculares disciplinares, isso para 

fomentar um processo diferenciado de 

autorregulação do seu desempenho.  

Sendo que estas práticas de auto-regulação 

se inserem numa perspectiva de 

escola/professor/aluno reflexivos que se 

encontram em permanente mudança, para 

acompanhar as mudanças da própria 

sociedade, em constante e progressiva 

construção e aprendizagem ao longo da 

vida.  

Esta iniciativa visa atingir as metas 

delineadas pelo agrupamento no âmbito do 

Programa/Estratégia Educação 2015. 

transversalidade e interdisci-

plinaridade, de forma a con-

tribuir para o perfil ideal do 

aluno, à saída do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico; 

c) Os saberes fundamentais 

para a vida cívica; 

d) Níveis de literacia e profi-

ciência, nas suas diferentes 

vertentes, de forma a atingir 

as metas de aprendizagem 

emanadas da DGIDC e asse-

gurar os objectivos traçados 

no Programa/Estratégia Edu-

cação 2015.  

* Objectivos da acção do 

PROMED no 

agrupamento. 

1.5. 

Revisão e atualização dos documentos 

estruturantes do agrupamento, de acordo 

com as alterações da lei vigente e da 

revisão curricular. 

Atualização dos 

documentos que regem a 

vida do agrupamento para 

posterior aprovação do 

conselho geral. 

2.º e 3.º período. 

1.6. 

Realização de sessões/plenários dinamizados 

pelo diretor do agrupamento e assessoradas 

pela coordenadora do Observatório de 

Qualidade dirigidas a todos os membros da 

comunidade educativa.  

Estas sessões serão 

dirigidas e direcionadas 

em função das questões a 

abordar e das áreas de 

intervenção (Qualidade de 

ensino, metodologias, 

avaliação e funcionamento 

no âmbito do agrupamento 

de escolas de Manteigas) 

em termos de avaliação 

interna dos índices de 

A realizar consoante a 

convocação prévia das 

sessões pelo diretor ou 

coordenadora do OQE. 
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qualidade evidenciados. 

1.7. 

Reunião entre a professora de matemática 

do 2.º ciclo e a coordenadora do 1.º ciclo, 

um dos membros da direção executiva e 

um docente do 1.º ciclo em funções. 

Consolidação e reforço dos 

conteúdos de matemática 

do 1. ciclo para os alunos 

da turma B do 6.º ano. 

2.º período 

 

1.8.    

* Orientações quanto aos propósitos e aos objetos de avaliação das aprendizagens comuns 

aos diferentes ciclos de ensino, departamentos curriculares ou áreas disciplinares: 

Insere-se na política educativa assegurada no e pelo projeto educativo do agrupamento de 

escolas de Manteigas, subordinado ao tema “Vamos (re)criar a escola - o acto criativo como 

evidência de competências”, envolvendo todos os docentes e alunos em regime de trabalho 

colaborativo. E, inclusive, através da articulação vertical posta em prática no agrupamento de 

escolas, no que diz respeito às disciplinas de língua portuguesa e matemática, numa estratégia 

intercíclica. 

As metas estabelecidas no P.E.A.  a atingir em termos dos resultados da aprendizagem dos 

alunos:  

Metas e Objectivos Operacionais em articulação com o Projecto Curricular do Agrupamento. 

Definição das metas – em termos quantitativos e qualitativos:  

As metas estão definidas no P.E.A., em termos qualitativos e quantitativos, por ciclos de ensino 

e por ano de escolaridade. 

Técnicas e instrumentos de avaliação: 

 São utilizados técnicas e instrumentos de avaliação qualitativos e quantitativos, formais e 

informais, definidos por cada departamento curricular e respetivos subdepartamentos em 

diversos suportes (orais e/ou escritos), com diversas estruturas, havendo a registar uma 

multiplicidade de instrumentos e técnicas de forma a recolher um maior leque de informação 

sobre os alunos. 

Orientações sobre forma e frequência comuns aos diferentes ciclos de ensino, departamen-

tos curriculares ou áreas disciplinares: 

 Definição no âmbito do projeto curricular do agrupamento (da página 25 à 27), sob orientações 

presentes na matriz discursiva do P.E.A., em atas de reuniões de departamento e 

subdepartamento curriculares e em actas de conselhos de turma, em função da especificidade de 

cada turma. 

Formas de participação dos alunos na avaliação das suas aprendizagens: 
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Participação ativa: autodiagnose, autoavaliação das suas aprendizagens numa prática de 

avaliação formadora. Participam também numa perspectiva prognóstica através do diálogo 

aberto com os agentes educativos e negociada, nos anos e turmas mais maturos. No âmbito da 

língua portuguesa e enquadrada no portefólio do aluno, a referir ainda, a autoproposta de 

trabalhos individuais para progressão e avaliação das aprendizagens.  

Critérios de classificação 

Definição dos critérios gerais e os específicos de classificação dos alunos: 

Constam dos dossiers dos Departamentos, Subdepartamentos Curriculares e do Projecto 

Curricular do Agrupamento, aprovados pelo Conselho Pedagógico.  

A que nível – de Agrupamento, de Ciclo de Ensino, de Departamento curricular ou de 

área disciplinar – são definidos esses critérios: 

Estão definidos por ano e Ciclo de Ensino, tendo por base os domínios cognitivos, operatório e 

instrumental (Saber/ Saber Fazer) e o sócio-afectivo (das atitudes e valores). Este último tem um 

peso de 25% nos 1.º e 2.º Ciclos e um peso de 20% no 3.ºCiclo.  

Propriedade utilizadas pelos professores: 

Constituem a matriz orientativa de todo o processo avaliativo de qualquer disciplina, numa 

perspectiva de uniformização de critérios de actuação, respeitando o cariz específico de cada 

disciplina funcionando como suporte orientador para alunos e Encarregados de Educação. 

Averiguar se pais e alunos têm conhecimento, como são divulgados: 

São divulgados ao Representante dos Pais e Encarregados de Educação em sede de Conselho 

Pedagógico e Conselho Geral; aos alunos e Pais, via caderneta do aluno ou através de fotocópia 

dos mesmos e ainda, através do Director de Turma como co-mediador entre a escola e a família. 

Utilização dos resultados da avaliação: 

Momentos em que órgãos ou espaços de decisão pedagógica são analisados os resultados 

da avaliação interna das aprendizagens dos alunos: 

Os resultados são analisados no final de cada período lectivo em reuniões diversas: Conselhos 

de Turma, Conselhos de Directores de Turma, Conselhos de Departamento Curricular, 

Conselhos de subdepartamento, Conselhos de Articulação Vertical de Língua Portuguesa e 

Matemática e Conselho Pedagógico. 

Análise dos resultados da avaliação externa das aprendizagens e em que circunstâncias: 

Os resultados são analisados mediante os resultados /classificações enviados pelo GAVE para o 

Agrupamento de Escolas, em Conselhos de Departamento Curricular, Conselhos de 

subdepartamento, Conselhos de docentes, Conselhos de Articulação Vertical de Língua 
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Portuguesa e Matemática (Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos) e Conselho Pedagógico, a fim de se 

compararem resultados a nível nacional e distrital e aferir práticas que visem a melhoria dos 

resultados. 

Consequências da análise e da reflexão sobre os resultados da avaliação interna e/ou ex-

terna das aprendizagens na organização e gestão do currículo: 

Condução para a mudança, reorientação ou redefinição de práticas, à reformulação de 

estratégias e instrumentos, objectivando o sucesso educativo. 

Níveis de evidenciação: 

– ao nível da estratégia da sala de aula, ao nível do planeamento do ensino pelos Departa-

mentos ou ao nível da Organização Escolar: 

Fazem-se sentir ao nível da Organização Escolar em que se estabelecem prioridades de 

procedimento. Ao nível do ensino efectuado pelos Departamentos, visto que procedem à 

delineação de estratégias comuns de actuação; ao nível da sala de aula, em que há estratégias de 

recuperação e na comunicação aos Pais, sensibilizando-os, co-responsabilizando-os para um 

papel activo e complementar no processo de ensino-aprendizagem dos seus educandos. 
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