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INCIDÊNCIA DAS AÇÕES PRODUTOS OU INDICADORES DE AVALIAÇÃO INSTRUMENTOS DE TRABALHO 

 

Perceção da Comunidade 

Educativa relativamente à atuação 

da Escola 

 

Conclusão do relatório do grau de satisfação da Comunidade Educativa, 

relativamente às diferentes estruturas do Agrupamento. 

Aplicação dos inquéritos aos alunos, por amostragem em suporte de papel. 

Tratamento dos dados. 

Elaboração do relatório final. 

 

 

Inquéritos online ao pessoal 

docente, ao pessoal não docente, 

aos pais e EE. 

Inquéritos em papel aos alunos 

 

Resultados escolares (Todos os 

ciclos de ensino) 

Qualidade do sucesso 

Evolução dos resultados 

 

Evolução dos resultados escolares e alinhamento com as metas do PE 

Balanço global do sucesso educativo dos alunos: 

Taxas de transição por anos de escolaridade. 

Taxas de transição por ciclo de ensino. 

Taxa de alunos com classificação superior a Bom. 

Taxas de sucesso por disciplina. 

 ARE EPE 

 ARE Básico 

 ARE Secundário 

 ARE Profissional 

 

 

 

Documento de recolha de dados 

elaborado pelo OQ 

Programa de alunos 

Plataforma MISI 

Pautas 

 

 

 

Evolução dos resultados externos 

Exames Nacionais 3.º Ciclo; 

Ensino Secundário 

 

 

Relatórios dos resultados obtidos nos exames nacionais (ACREN 9.º Ano; 

ACREN secundário). 

Disciplinas com maior taxa de sucesso e disciplinas cujos resultados revelam 

necessidade de intervenção prioritária. 

Comparação dos resultados no triénio. 

Relação entre os resultados da avaliação interna CIF e os resultados da 

avaliação externa. 

Análise comparativa com as metas definidas no Projeto Educativo. 

 

Programas ENES/ENEB 

Plataforma MISI 

Dados do GAVE 

Ranking das escolas 
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Comparação com ranking dos resultados a nível local, regional e nacional. 

 

 

 

Acesso ao Ensino Superior 

 

Relatório de acesso ao ensino superior. 

Taxa de alunos que ingressaram no ensino superior. 

Cursos de primeira prioridade. 

Taxa de colocação/excluídos. 

Colocação por género; por tipo de ensino; por licenciatura. 

Colocação na UA/outras. 

Análise comparativa no triénio. 

 

 

 

Programas ENES/ENEB 

Plataforma MISI 

Dados do GAVE. 

 

  

 

 

Cumprimento das regras e 

disciplina 

 

 

Total de participações disciplinares. 

N.º de alunos com participações. 

Tipologia das participações disciplinares. 

Disciplinas/ turmas/anos onde se verifica maior taxa de participação 

disciplinares. 

Medidas sancionatórias mais aplicadas. 

 

 

 

Grelhas de recolha de dados. 

Relatórios dos DT. 

 

Abandono e desistência 

 

 

Taxa de abandono escolar. 

 

 

 

 

 

Grelha de recolha de dados do 

OQ. 

 

Formas de valorização do 

sucesso dos alunos 

 

 

N.º de alunos propostos para Quadro de Honra, Mérito Académico, Artístico, 

Mais e Desportivo. 

 

Assiduidade 

 

 

N.º de alunos: sem faltas, com faltas justificadas/injustificadas, e com planos 

de recuperação das aprendizagens. 
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Participação na vida da escola e 

assunção de responsabilidades 

 

 

N.º de alunos inscritos nos diferentes projetos do agrupamento. 

Taxa de participação efetiva em clubes e projetos (Desporto Escolar, clubes, 

projetos, …). 

Representatividade dos alunos nos órgãos da Escola. 

 

 

Relatórios dos coordenadores de 

clubes e projetos e da 

Associação de estudantes. 

 

   

 

A escola na vida da comunidade 

envolvente 

 

Protocolos e parcerias estabelecidos com empresas e instituições da 

comunidade. 

Estágios profissionais promovidos em empresas/instituições da comunidade. 

Taxa de empregabilidade dos alunos dos cursos profissionais. 

 

 

Grelha de recolha de dados do 

OQ. 

Questionários eletrónicos a antigos 

alunos. 

 

Apoio a alunos e famílias (SASE) 

 

 

N.º total de alunos apoiados. 

Tipologia dos apoios (distribuição por escalões). 

Refeições escolares. 

 

 

 

 

Educação Inclusiva 

 

N.º de alunos enquadrados nas diferentes medidas estabelecidas pelo Dec. 

Lei 54/2018. 

Eficácia das medidas de promoção do sucesso educativo. 

Critérios e práticas de organização e afetação dos recursos. 

N.º de alunos com apoio de Educação Especial. 

Atividades e projetos direcionados para alunos com “Medidas de Suporte à 

Aprendizagem e à Inclusão”. 

Apoio de técnicos especializados (tipologia, n.º de técnicos). 

 

Grelha de recolha de dados do OQ 

Relatório da EMAEI 

Regulamento interno 

Horários 

Inquéritos online 
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Grau de satisfação dos Encarregados de Educação relativamente às 

medidas e recursos disponibilizados pela escola para dar resposta aos seus 

educandos. 

 

 

Cumprimento do PE 

Impacto das medidas do plano de 

ação estratégico 

 

 

Monotorização do cumprimento dos principais eixos do PE. 

 

PE, Atas do CP e Relatórios dos 

diferentes departamentos 

 

Equipamentos e espaços 

 

 

Quantidade e qualidade 

Disponibilidade e acessibilidade 

 

Inquéritos 
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