Artigo 6 da lei nº 31 / 2002
A autoavaliação tem carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da administração educativa e assenta nos termos de análise seguinte:

Plano estratégico
triénio 2013/2016

a– Grau de concretização do Projeto Educativo e o modo como se prepara e concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em
conta as suas características específicas.

Dimensões que constituem o

b-Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de gerarem as condições
afetivas e emocionais de vivência escolar
propícia à integração, à integração social,
às aprendizagens e ao desenvolvimento
integral da personalidade das crianças e
alunos.

Resultados escolares



Grau de eficiência dos serviços, apoios e projetos



Grau de satisfação em relação ao clima e ambiente educativos



Desempenho do órgão de
gestão e supervisão pedagógica

EQUIPA DA AVALIAÇÃO INTERNA



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PÓVOA DE LAHOSO

campo de análise:

c– Desempenho dos órgãos de administração e gestão do agrupamento de escolas, abrangendo funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação
educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto e
plano de atuação.
d– Sucesso escolar avaliado através da
capacidade de promoção de frequência
escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos
alunos.
e– Prática de uma cultura de colaboração
entre membros da comunidade educativa.

AUTO
AVALIAÇÃO
DO
AGRUPAMENTO
Triénio 2013/14; 2014/15; 2015/16

2013/14
Resultados :
Sucesso, abandono e avaliação externa.
Serviços/Apoios/Projetos:
Papelaria/reprografia, bar, biblioteca,
cantina, portaria, serviços administrativos, SASE, órgão de gestão.
Clima e Ambientes Educativos:
Grau de satisfação dos alunos, professores, encarregados de educação e auxiliares da ação educativa.
Órgão de Gestão e Supervisão Pedagógica:
Diretor e Conselho Pedagógico.
Nota: os inquéritos foram aplicados no
final deste ano letivo e tratados no ano
2014/15

2014/15
Resultados:
Sucesso, abandono e avaliação externa
Serviços/Apoios/Projetos:
Necessidades educativas especiais
Clima e Ambientes Educativos:
Necessidades educativas especiais
Órgão de Gestão e Supervisão Pedagógica:
Conselho Geral e Conselho de Diretores
de Turma.
Nota: durante 2014/15 fez-se todo o tratamento estatístico do ano 2013/14 nos
quatro domínios apontados.
No final do ano foram aplicados os questionários na Educação Especial.

Técnicas/Instrumentos
de recolha de dados
2015/16
Resultados:
Sucesso, abandono e avaliação externa.
Serviços/Apoios/Projetos:
Apoios pedagógicos (1º/2ºP). Cantina, gabinete de apoio ao aluno (SPO,
Saúde, Psicóloga) e projetos
(internos/europeus).
Clima e Ambientes Educativos:
Grau de satisfação dos docentes, indisciplina (2º e 3ºP).
Órgão de Gestão e Supervisão Pedagógica:
Departamentos (colaboração e articulação curricular).
Nota: no início deste ano 2015/16 a
equipa fez o tratamento estatístico relativo aos questionários da Educação
Especial aplicados no ano anterior e
reuniu com a Equipa da Educação Especial.
A equipa está a fazer o tratamento dos
resultados escolares de 2014/15; a
analisar relatórios a fim de apresentar
conclusões para, posteriormente, executar o plano de melhoria.



Questionários;



Registos/Mapas estatísticos;



Pautas de avaliação;



Relatórios (coordenadores de DT, departamentos,
dos apoios, dos projetos e outros);



Atas;



Grupo Focagem;



Assembleia de delegados de turma.

Equipa
Iva Azevedo - Coordenadora
José Manuel Faria - Dep.Mat Ciênc.Exp
Manuel Sousa - Dep. Línguas
Manuel Joaquim - Dep. Expressões
Marcelino Lopes - Dep.Mat Ciênc.Exp
Cecília Gonçalves - Dep. Mat Ciênc.Exp
Sandra Contente - Dep. C. Sociais Hum
Mário Moura - Dep. C. Sociais Hum
Rosa MariaVeloso - Rep. 1º Ciclo
Rep.dos alunos - 11ºB: Laura Gonçalves e
Pedro Carvalho e do 10ºC: Andreia Gonçalves e Maria Castro.
Rep. dos Enc. Educação - Ângela Araújo
(EBI Ave) e Carmen Melo (ESPL).
Rep. dos A.A . - Vítor Macedo
Rep. dos A.O. - Eva Araújo

