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QUADRO DE REFERÊNCIA
PARA A AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS
Objectivos
•

Promover o progresso das aprendizagens e dos resultados dos alunos, identificando
pontos fortes e áreas prioritárias para a melhoria do trabalho das escolas;

•

Incrementar a responsabilização a todos os níveis, validando as práticas de
autoavaliação das escolas;

•

Fomentar a participação na escola da comunidade educativa e da sociedade local,
oferecendo um melhor conhecimento público da qualidade do trabalho das escolas;

•

Contribuir para a regulação da educação, dotando os responsáveis pelas políticas
educativas e pela administração das escolas de informação pertinente.

Domínios, campos de análise e referentes
Tendo em conta os objectivos da AEE o quadro de referência do novo ciclo de avaliação estrutura-se
em três domínios – Resultados, Prestação do serviço educativo e Liderança e gestão – abrangendo
um total de nove campos de análise. Os campos de análise são explicitados por um conjunto de
referentes, que constituem elementos de harmonização das matérias a analisar pelas equipas de
avaliação.

RESULTADOS
Resultados académicos
•
•
•
•

Evolução dos resultados internos contextualizados
Evolução dos resultados externos contextualizados
Qualidade do sucesso
Abandono e desistência

Resultados sociais
•
•
•
•

Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades
Cumprimento das regras e disciplina
Formas de solidariedade
Impacto da escolaridade no percurso dos alunos
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Reconhecimento da comunidade
•
•
•

Grau de satisfação da comunidade educativa
Formas de valorização dos sucessos dos alunos
Contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
Planeamento e articulação
•
•
•
•
•

Gestão articulada do currículo
Contextualização do currículo e abertura ao meio
Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos
Coerência entre ensino e avaliação
Trabalho cooperativo entre docentes

Práticas de ensino
•
•
•
•
•
•
•

Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos
Adequação dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais
Exigência e incentivo à melhoria de desempenhos
Metodologias activas e experimentais no ensino e nas aprendizagens
Valorização da dimensão artística
Rendibilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às aprendizagens.
Acompanhamento e supervisão da prática lectiva

Monitorização e avaliação das aprendizagens
•
•
•
•
•

Diversificação das formas de avaliação
Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação
Monitorização interna do desenvolvimento do currículo
Eficácia das medidas de apoio educativo
Prevenção da desistência e do abandono

LIDERANÇA E GESTÃO
Liderança
•
•
•
•
•

Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com a escola
Valorização das lideranças intermédias
Desenvolvimento de projectos, parcerias e soluções inovadoras
Motivação das pessoas e gestão de conflitos
Mobilização dos recursos da comunidade educativa
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Gestão
•
•
•
•
•

Critérios e práticas de organização e afetação dos recursos
Critérios de constituição dos grupos e das turmas, de elaboração de horários e de
distribuição de serviço
Avaliação do desempenho e gestão das competências dos trabalhadores
Promoção do desenvolvimento profissional
Eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa

Autoavaliação e melhoria
•
•
•
•
•

Coerência entre a autoavaliação e a ação para a melhoria
Utilização dos resultados da avaliação externa na elaboração dos planos de melhoria
Envolvimento e participação da comunidade educativa na autoavaliação
Continuidade e abrangência da autoavaliação
Impacto da autoavaliação no planeamento, na organização e nas práticas profissionais
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