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CONTACTOS 

Autoavaliação:  

conhecer para aprender,  

aprender  

para melhorar! 

 
Nas grandes batalhas da vi-
da, o primeiro passo para a 

vitória é o desejo de vencer. 
 

Mahatma Gandhi 

Ano letivo: 2022/2023 

mailto:director@aejactavira.pt


OBJETIVOS CRONOGRAMA 

 
 

  

 

 

DOMÍNIOS A AVALIAR 

 Autoavaliação 
 Liderança e Gestão 
 Prestação do serviço educativo 
 Resultados 

 Dar continuidade ao processo de autoavalia-
ção do Agrupamento,  tendo como referência 
os parâmetros da Inspeção Geral de Educação 
e Ciência (IGEC); 

 
 Criar um Plano de Ação que abranja as áreas  

prioritárias do Projeto Educativo do Agrupa-
mento; 

 
 Criar os instrumentos de recolha de dados in-

dispensáveis à realização da avaliação ; 
 
 Aplicar os instrumentos avaliativos à comuni-

dade educativa, em cooperação com as lide-
ranças intermédias; 

 
 Identificar os pontos fortes e os constrangi-

mentos de modo  a melhorar  a organização, a 
gestão e a ação educativa do Agrupamento; 

 
 Divulgar os dados recolhidos junto da comuni-

dade educativa; 
 
 Apresentar sugestões de melhoria, ouvidos os 

departamentos curriculares e os representan-
tes das diferentes áreas disciplinares; 

 
 Promover uma cultura de participação da co-

munidade educativa. 
 

Ações  Calendarização 

Entrada em funções da nova 
equipa 

Setembro 2022 

Criação dos questionários a apli-
car 

Outubro a dezem-
bro 2022 

Análise dos resultados de cada 
período e recolha de estratégias 
de recuperação 

Ao longo do ano 

Aplicação dos questionários Fevereiro 2023 

Tratamento estatístico dos ques-
tionários 

Fevereiro e março 
2023 

Elaboração de um relatório que 
descreva os resultados da autoa-
valiação obtidos por questioná-
rio 

Abril / Maio 2023 

Elaboração de um plano de me-
lhoria 

Julho a Setembro, 
2023 

Divulgação do plano de melhoria Outubro 2023 

Implementação do plano de 
melhoria 

Novembro 2024 

https://catiaosorio.wordpress.com/ 

METODOLOGIA 
 Aplicação de questionários  
 Análise documental 
 Tratamento estatístico 
 Elaboração de relatório final/

Plano de melhoria 

https://pt.depositphotos.com/34151577/stock-photo-4-manikins-4-puzzle.html 

COOPERAÇÃO 


