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ASPETOS GERAIS INTRODUTÓRIOS 
FAZ REFERÊNCIA 

sim não 

1 – Índice do relatório X  

2 - Constituição da equipa de autoavaliação X  

3 - Modelo de autoavaliação utilizado X  

4 – Síntese do processo de autoavaliação (recursos humanos mobilizados, dificuldades superadas, 

outros constrangimentos ultrapassados) 
X  

5 – Cronograma do processo  X 

 

 

METODOLOGIA ADOTADA 
FAZ REFERÊNCIA 

sim não 

1 – Definição de amostras quando da aplicação de questionários X  

2 – Instrumentos de recolha de informação X  

3 – Caracterização das amostras X  

 

 

 

CORPO DO RELATÓRIO 

 

FAZ REFERÊNCIA 

sim não 

1 – Recursos 
- Caracterização sumária do estabelecimento de ensino: infraestruturas, 

recursos humanos e materiais 
X  

2 – Processos 

- Análise das práticas e procedimentos: práticas utilizadas pelo 

estabelecimento que possam ser evidenciadas e que possam condicionar os 

resultados obtidos (O quê?, Porquê?, Como?) 

X  

3 - Resultados 

- Apresentação dos resultados da autoavaliação: análise contextualizada 

dos resultados obtidos pelo estabelecimento de ensino: resultados 

ponderados tendo em consideração os recursos disponíveis e os processos 

implementados 

X  

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

FAZ REFERÊNCIA 

sim não 

1 – Identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos X  

2 – Reflexão sobre os resultados obtidos nas dimensões propostas pelo referencial comum de 

avaliação 
X  

3 - Sugestões de áreas de ação prioritária  X  

4 -- Constrangimentos encontrados e soluções propostas no decurso do processo autoavaliativo X  

 

ANEXOS 
APRESENTA 

sim Não 

1 - Bibliografia X  

2 – Modelos de questionários aplicados, instrumentos de registo produzidos, … X  

3 – Legislação de enquadramento  X  
 

 

 



 

 

OBSERVAÇÕES 

 

PONTOS FORTES DO RELATÓRIO: 

 

PONTOS A MELHORAR NO RELATÓRIO: 

 

 

 

- Bom nível de análise apresentado no Eixo dos Recursos que 

pressupõe bom conhecimento das potencialidades e limitações 

com que a instituição se confronta e que são condicionantes 

das ações e atividades a planificar/implementar; 

 

- Eixo dos Processos que evidencia já alguma autoanálise 

crítica como procedimento corrente; 

 

- Bom nível de análise do Eixo dos Resultados por abordar 

corretamente o modelo de autoavaliação (Referencial Comum 

de Avaliação de Escolas – RAM) onde a conceção de 

RESULTADOS se apresenta mais ampla que o restrito 

conceito de performances académicas dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O Eixo dos Processos assume-se como fundamental na 

autoanálise crítica que se pretende para o Relatório de 

Autoavaliação da Escola. Neste sentido, a análise deste eixo do 

referencial deve, sempre que possível, superar o domínio do 

descritivo e assumir efetiva dimensão autocrítica questionando 

o quê?; como?; porquê? Isto porque o modelo de autoavaliação 

(Referencial Comum de Avaliação de Escolas) parte do 

pressuposto conceptual que a melhoria de resultados está 

dependente da modificação/alteração de processos, tanto a 

nível organizacional como pedagógico; 

 

- A efetiva classificação e hierarquização dos “pontos fracos” 

ou áreas passíveis de melhoria após debate, consensualização e 

assunção nos órgãos próprios da escola, deixa prontas as bases 

do próximo Projeto Educativo de Escola. 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES: 
 

 

  Cumpriu-se, no ano letivo transato e com êxito, a 1ª fase do 1.º ciclo avaliativo da RAM através de um processo parametrizado 

de autoavaliação nos termos previstos no artigo 7.º da Portaria n.º 245/2014 de 23 de dezembro, devendo registar-se o enorme 

esforço, responsabilidade e sentido de colaboração demonstrados pela Equipa de Autoavaliação da Escola que contribuiu 

decisivamente para o sucesso alcançado.  

 

     Considerando o tempo ainda disponível até ao lançamento do próximo Projeto Educativo de Escola que será ancorado no 

diagnóstico agora produzido, sugere-se que se aproveite a oportunidade para melhorar alguns aspetos pontuais do Relatório de 

Autoavaliação realizado. 

 

     Recomenda-se, que o texto final obtido seja internamente debatido e consensualizado para posteriormente ser publicitado para 

conhecimento da comunidade escolar, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 16.º do acima citado enquadramento legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          O GAOPSER 


