
AVA L I A Ç Ã O 
I N T E R N A

Todos os resultados serão apreciados e 
discutidos em reunião de Conselho 
Pedagógico e de Conselho Geral de Escola a 
obter sugestões colectivas para a introdução 
dos ajustamentos necessários, conseguindo, 
simultaneamente, a validação da sua eficácia, 
utilidade e viabilidade.

Para que todo este processo tenha sucesso foi 
criado o blogue: http://pai2008.wordpress.com/, 
de onde constam rubricas sobre a composição 
da equipa, o seu plano de acção e a sua 
fundamentação, as metodologias utilizadas, os 
questionários e o seu tratamento, os 
documentos legais, artigos, estudos e opiniões 
variados sobre a Avaliação Interna de Escola. 
Servirá também para uma espécie de pequena 
“plataforma” onde todos os implicados e 
interessados poderão discutir, comentar e 
sugerir - tudo isto, claro está, on-line.

LOUSADA, DEZEMBRO 2009.

Uma “boa” Escola, porquê?
Todos nós, actores educativos, procuramos 
aquilo que se conhece como uma “boa” 
escola. E uma escola desse tipo (não 
sabemos sequer se ela existe, mas é 
possível criá-la!) é uma escola eficaz, uma 
escola onde as coisas correm bem, onde os 
alunos têm bons resultados, onde há boas 
lideranças…

A Escola Secundária de Lousada imbuída 
de um espírito de “educar”, proporcionando 
aos seus alunos um “valor acrescentado”, 
tem como principal objectivo (re)desenhar e 
(re)estruturar as mudanças necessárias que 
têm sido os modos de organizar a educação 
da cidadania e atribuir novas competências 
e um novo lugar à escola (…) com o 
objectivo de implicar  todos os agentes 
educativos numa análise reflexiva das suas 
práticas.
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Isabel M. Menezes Pinto - coordenadora|docente 
Alice Teixeira - docente
Alexandre Ribeiro - docente
Graça Solha - docente
Joaquina Dias - docente

Paula Sousa - não docente
Susana Moreira - Psicóloga - representante da comunidade escolar 
Boaventura Cunha - representante dos Pais ou E.E.
Joana Francisco - 12.º I, n.º 9 - representante dos alunos
Tereza Cardoso - docente aposentada - Amigo crítico

Plano de trabalho a desenvolver pela equipa de Avaliação Interna da escola            
Equipa de Avaliação Interna:

1.º PERÍODO 2.º PERÍODO 3.º PERÍODO

 Conclusão do relatório da A.I. do ano lectivo anterior;

 Reunião com toda a equipa A.I;
 Elaboração do plano de trabalho;

 Divulgação do plano de trabalho e calendário das actividades 
a desenvolver, junto da comunidade educativa;

 Dinamização do Blogue;
 Elaboração de questionários de avaliação de actividades ; 

 Reformulação das grelhas para registo de evidências de 
dados sobre o funcionamento  do C.P., C.D.T , 

Departamentos, tendo em conta os indicadores que constam 
do R.I. da Escola;

 Recolha de dados sobre as aulas de substituição;
 Recolha de sugestões de recursos físicos e materiais que 

poderão ser utilizados nas aulas de substituição (na nova 
escola);

 Monitorização  da indisciplina; 
 Monitorização da presença dos Encarregados de Educação 

e dos assuntos tratados;
 Parecer sobre os aspectos mais relevantes do PAA;

 Análise e parecer sobre  os relatórios do Aves.

 Dinamização do Blogue; 

 Parecer sobre os resultados escolares do 1.º 
período;

 Parecer sobre os aspectos mais relevantes do 
relatório de execução do PAA (1.ºperíodo);

 Entrega aos professores dos mini-questionários 
sobre a indisciplina; 

 Tratamento da informação;
 Continuação da recolha de dados sobre as aulas 

de substituição;
 Preparação de indicadores para avaliar o impacto 

do Plano da Matemática nas aprendizagens;
 Preparação de indicadores para avaliar o impacto 

da acção da Biblioteca nas aprendizagens.

 Actualização do Blogue;
 Parecer sobre os resultados escolares do 2.º 

período;
 Parecer sobre os aspectos mais relevantes do 

relatório de execução do PAA (2.ºperíodo);
 Recolha das grelhas sobre o funcionamento das 

órgão|estruturas: Conselho Pedagógico; 
Conselho de Directores de Turma; 
Departamentos|Grupos;

 Tratamentos das informações recolhidas ;
 Acompanhar e avaliar a concretização dos 

objectivos previstos no PEE;
 Colaborar com os órgãos de gestão, estruturas de 

orientação educativa e serviços da escola na 
concepção e monitorização de planos de 
melhoria;

 Avaliar o impacto do Plano de Matemática nas 
aprendizagens;

 Avaliar o impacto da acção da Biblioteca nas 
aprendizagens.


