AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EUGÉNIO DE CASTRO

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERNA DO
AGRUPAMENTO
ANO LECTIVO: 2008/2009

A Comissão de Avaliação Interna era constituída no início do ano lectivo pelos
docentes Adosinda Rodrigues, coordenadora do grupo de trabalho, Etelvina
Fonseca, António Silva, Vera Repolho, Joaquim Viegas, Branca Rosa Isidoro e
pelo Psicólogo, João Carlos Almeida.
No decorrer do ano lectivo aposentou-se o professor Joaquim Viegas e
entraram novos elementos para a equipa de trabalho, designadamente a
docente do 1º Ciclo, Paula Vieira.
O representante do pessoal não docente e a educadora do Ensino Pré-Escolar,
Maria João Sousa, apesar de inicialmente terem sido designados para integrar
esta Comissão, não puderam comparecer às reuniões de trabalho por
incompatibilidade de horários.
No início do 3º Período, a Comissão de Avaliação Interna passou a contar com
a colaboração da docente Fátima Raquel Alves para a construção da base de
dados para tratamento dos resultados dos questionários e de outros dados
estatísticos, elaborados no âmbito do trabalho desta Comissão.
Contámos com um tempo semanal para nos reunirmos, o que se revelou
manifestamente insuficiente, pelo que solicitámos ao Presidente do Conselho
Executivo a junção de dois tempos para reunirmos de duas em duas semanas,
o que nos foi concedido. No entanto, acabámos por ter necessidade de
disponibilizar muito mais horas do que as inicialmente previstas, sobretudo no
3º Período.
De acordo com o Projecto de Avaliação Interna do Agrupamento que tinha
sido elaborado pela mesma equipa de trabalho (a maioria dos elementos) e
apresentado ao órgão de Gestão a 17 de Julho de 2008, começámos por
elaborar os instrumentos de recolha de dados para posteriormente serem
analisados e interpretados.
Seguindo o Projecto de Avaliação Interna, para a Caracterização do
Agrupamento, foi feita a recolha de dados referentes a todos os pontos, à
excepção do levantamento dos aspectos referentes à Associação de Pais e
aos Serviços e Equipamentos.
Relativamente ao ponto II – Resultados Escolares – foi feito o levantamento
da frequência escolar. Falta fazer o tratamento dos dados que foram sendo
recolhidos pelos Directores de Turma (no 2º e 3º Ciclos) e os Professores
Titulares de Turma (no 1º Ciclo) ao longo do ano lectivo, relativos à
classificação/aferição, assiduidade, disciplina, apoios educativos e actividades
de enriquecimento do currículo.

O tratamento destes dados, que só foram conhecidos na totalidade no final do
ano lectivo, deverá ser feito no início do próximo ano.
Quanto ao ponto III – Prestação do Serviço Educativo – não houve tempo
para fazer o estudo do ponto 1 – Articulação – e quanto ao ponto 2 –
Assiduidade – só é possível fazer o tratamento dos dados após a conclusão do
ano lectivo. No entanto, foi feito o levantamento dos dados ao longo do ano.
O grupo de trabalho empenhou-se na elaboração dos questionários destinados
a avaliar o ponto IV do Projecto de Avaliação Interna – Organização e Gestão
Escolar – que visa avaliar os níveis de satisfação dos diferentes segmentos da
Comunidade Educativa com o modo de funcionamento da(s) Escola(s) e a
qualidade do Serviço Educativo.
Foram elaborados questionários diferenciados, destinados aos Alunos, aos
Pais e Encarregados de Educação, aos Professores e ao Pessoal não Docente
e procedeu-se à sua aplicação.
A principal fonte que serviu de base a este trabalho foi o “Guião para Autoavaliação de Desempenho das Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e
Secundário com base no Modelo de Excelência EFQM da Fundação Europeia
para a Gestão da Qualidade – Instituto Nacional da Administração, 2002”.
Também utilizámos como base de trabalho o Relatório da IGE da Avaliação
Externa, os questionários elaborados em anos anteriores pelo Observatório de
Qualidade da Escola Básica Eugénio de Castro, bem como outros modelos de
questionários e documentação alusiva.
Os critérios de Avaliação Interna do Agrupamento utilizados nos referidos
questionários contemplam os seguintes aspectos: Liderança, Planeamento e
Estratégias, Gestão de Pessoas, Parcerias e Recursos, Processos e
Resultados/ Pessoas.
O Universo do estudo abrangeu toda a Comunidade Educativa, tendo sido
distribuídos questionários a todos os Docentes e Pessoal não Docente; aos
Representantes dos Pais e Encarregados de Educação de todas as Turmas (à
excepção do Pré-Escolar em que responderam todos os Encarregados de
Educação); uma amostragem aleatória de 294 Alunos, num total de 1252.
O tratamento informático dos dados recolhidos através dos questionários está
em vias de conclusão. A interpretação dos resultados obtidos deverá ser
objecto de estudo da Comissão de Avaliação Interna no início do próximo ano
lectivo.
Todo o material recolhido encontra-se arquivado em dois Dossiers próprios no
Gabinete de Gestão.
Uma das dificuldades com que esta equipa de trabalho se deparou foi com a
falta de tempos comuns no horário dos diferentes elementos que integram a
Comissão de Avaliação Interna.

Sugere-se que na elaboração dos horários do próximo ano lectivo, sejam
atribuídas três horas semanais comuns, uma vez por semana, a todos os
membros que fazem parte da Comissão de Avaliação Interna.
Relativamente aos professores do 2º e 3º Ciclos, estas horas deverão fazer
parte da sua componente não lectiva. Deve ser tido em conta que a
componente não lectiva dos professores do 1º Ciclo não consegue abarcar
toda a distribuição de serviço. Sugere-se que os professores do 1º Ciclo que
venham a fazer parte desta Comissão sejam dispensados dos dois tempos de
Apoio ao Estudo e da supervisão das AEC.
Considerando o contributo indispensável da docente Fátima Raquel Alves na
construção e processamento da base de dados para tratamento dos resultados
dos questionários e, uma vez que a referida professora não permanecerá na
Escola no próximo ano, é necessário substituí-la por um docente com formação
em informática, nomeadamente, em Excel. A docente Paula Vieira do 1º Ciclo
também não estará neste Agrupamento no próximo ano lectivo pelo que deverá
igualmente ser substituída por uma professora do 1º Ciclo.
Dado o trabalho já realizado até ao momento por esta equipa e o espírito de
colaboração existente entre os elementos que a integram, consideramos
pertinente dar continuidade ao Projecto, integrando a Comissão de Avaliação
Interna no próximo ano lectivo, à excepção das docentes referidas
anteriormente, por já não se encontrarem colocadas neste Agrupamento.

15 de Julho de 2009
A Coordenadora da Comissão de Avaliação Interna
________________________________________

