Relatório de Autoavaliação
(Artigo 19.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro)

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A

Avaliação: Domínio - Parâmetros - Ponderação
Domínio

Parâmetros de Avaliação Interna

Ponderação

Preparação da atividades letivas
Científica e Pedagógica

60 %
Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos

Participação na
Escola e relação
com a Comunidade

Contributo para a realização dos objetivos prioritários do Projeto Educativo e do Plano Anual de
Atividades
20 %
Participação na vida organizacional da escola
Promoção da relação da escola com a comunidade

Desenvolvimento e
Formação Profissional

B

Contributos da formação realizada para a melhoria da ação educativa

20 %

Objetivos e Metas Prioritárias do Projeto Educativo
Área Pedagógica (AP)

AP.2 - Promover a melhoria do rendimento escolar
a)

Promoção da melhoria do rendimento escolar dos alunos com desempenho crítico, enfatizando o núcleo de aprendizagens relevantes
a alcançar em cada disciplina.

AP.4 - Responsabilizar os intervenientes da comunidade escolar na definição de compromissos para um clima favorável ao ensino
e à aprendizagem
a)

Prevenção de comportamentos de indisciplina.

b) Aplicação com objetividade, oportunidade e ponderação de medidas disciplinares.
Área Organizacional (AO)

AO.3 - Qualificar os processos de informação e divulgação da atividade escolar

a)

Divulgação, atempada, no prazo máximo de uma semana, à comunidade escolar, de informação que privilegie:
▪ A oferta formativa da escola;
▪ Os instrumentos de autonomia (PE, RI , PAA);
▪ O domínio de intervenção dos diferentes órgãos de gestão.

b) Melhoria dos procedimentos de divulgação, à comunidade, privilegiando as novas tecnologias.

c) Diversificação dos processos de informação aos EE de modo a assegurar uma informação atualizada sistematizada sobre a vida escolar
dos educandos, com realce para:
▪ Rendimento escolar;
▪ Assiduidade;
▪ Comportamento / Indisciplina;
▪ Atividades / Projetos.
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Área Comunitária (AC)

AC.1 - Envolver os diferentes atores da comunidade escolar

a) Promoção dos projetos de desenvolvimento sociocultural, desportivo, ou outros, dinamizados pelos alunos.
b) Colaboração dos alunos na dinamização e avaliação das atividades de enriquecimento curricular.
c) Promoção da colaboração dos Encarregados de Educação na dinamização e avaliação das atividades de enriquecimento curricular.

AC.2 - Desenvolver processos de articulação com a comunidade extraescolar que assegurem mais-valias na formação e educação
dos alunos

b)

Dinamização de momentos de interação regular com instituições da comunidade local na divulgação e intervenção no âmbito de áreas
relevantes, nomeadamente:
▪

Multiculturalidade;

▪

Inclusão;

▪

Educação para a saúde;

▪

Educação ambiental;

▪

Promoção para a leitura;

▪

Promoção para a segurança.
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