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PREÂMBULO 

O presente documento constitui o Regimento do 

Observatório da Qualidade do Agrupamento de 

Escolas de Vagos. A sua elaboração responde ao 

previsto na alínea c) do Cap. VII do Projecto 

Educativo 2010/2013. O documento vai 

regimentar o OQ durante o período de 2013/2014 

a 2017/2018. 

 

CAPÍTULO I 

OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE E AVALIAÇÃO 

INTERNA 

 

Artigo 1º 
Observatório da Qualidade 

1) O Observatório é o órgão responsável pelo 

processo de avaliação interna do Agrupamento 

de Escolas de Vagos. 
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2) O Observatório tem como referências 

orientadoras o presente Regimento, o Projecto 

Educativo e a legislação em vigor. 

 

Artigo 2º 
Avaliação interna 

1) A avaliação interna é entendida como a 

avaliação efetuada por iniciativa do agrupamento, 

nomeadamente pela direção e órgãos de gestão 

intermédia, por elementos a ele pertencentes e 

outros com ele directamente relacionados. 

2) A avaliação interna abrange as diversas áreas 

de actuação da escola. 

 

Artigo 3º 
Objectivos da avaliação interna 

1) A avaliação interna, enquanto instrumento de 

verificação das intenções e práticas educativas da 

escola, prossegue, de forma sistemática e 

permanente, os seguintes objectivos: 

a) Promover uma cultura de melhoria 

continuada da organização, do 

funcionamento, do desenvolvimento de 

projectos e dos resultados da escola; 

b) Dotar os órgãos de administração e 

gestão, os órgãos pedagógicos, a 

comunidade escolar e a comunidade 

envolvente, de um quadro de informações 

sobre o funcionamento da escola, 

integrando e contextualizando a 

interpretação dos resultados da avaliação; 

c) Promover uma cultura de qualidade, 

exigência e responsabilidade na escola; 

d) Incentivar acções e processos de 

melhoria do funcionamento e resultados 

escolares da escola;  

e) Criar instrumentos e estudos que 

promovam a supervisão pedagógica de 

matriz formativa. 

f) Proceder a uma avaliação das saídas no 

mercado de trabalho dos nossos alunos do 

ensino profissional e vocacional ; 

g) Proceder a uma avaliação comparativa 

anual do percurso no ensino superior dos 

nossos alunos do ensino secundário; 

h) Sensibilizar os diversos membros da 

comunidade educativa para a participação 

activa no processo educativo; 

i) Contribuir para o crescimento da 

credibilidade do desempenho deste 

estabelecimento de ensino;  

j) Proceder a uma análise comparativa dos 

resultados da avaliação interna com os 

resultados de âmbito regional e nacional; 

k) Promover comportamentos de poupança 

ao nível dos recursos energéticos, água, 

papel e outros consumíveis através de 

avaliações comparativas periódicas.  

m) Valorizar o papel dos vários membros da 

comunidade educativa; 

l) Reforçar a capacidade da escola para 

desenvolver a sua autonomia. 

 

Artigo 4º 

Concepção da avaliação interna 

1) A prossecução dos objectivos referidos no 

artigo anterior desenvolve-se com base numa 

concepção de avaliação que, a partir de uma 

análise de diagnóstico, vise a criação de termos 

de referência para maiores níveis de exigência, 

bem como a identificação de boas práticas 

organizativas, de procedimentos e pedagogias 

que se constituam em modelos de 

reconhecimento, valorização, incentivo e 

dinamização educativa. 

2) O sistema interno de avaliação deve 

permitir aferir os graus de desempenho da 

escola, em termos comparados, tendo por 

referência estudos de âmbito regional ou 

nacional. 

 

Artigo 5º 

Quadro de referência 
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1. O quadro de referência para a avaliação da 

escola contemplará os eixos estratégicos previstos 

no projeto educativo. 

 

Artigo 6º 

Estrutura orgânica do sistema de avaliação 

1. O sistema de avaliação interno da escola é 

inclusivo, implicando a participação e a 

colaboração de todos. 

2. Todos os elementos e órgãos da escola deverão 

fazer a avaliação do seu trabalho e colaborar em 

todos os processos que visem avaliar as 

actividades em que se encontrem envolvidos. 

3. As metodologias a privilegiar são 

 3.1 Concepção de instrumentos para 

recolha de dados que permitam avaliação 

comparativa. 

 3.2 Realização de inquéritos aos vários 

órgãos e sujeitos da comunidade educativa e 

respectivo tratamento estatístico e publicação dos 

resultados 

 3.3 A entrevista em painel de elementos 

da comunidade educativa. 

 

Artigo 7º 

Organização da avaliação 

1. Este ciclo de trabalho do OQ decorrerá ao longo 

dos quatro anos acompanhando o 

desenvolvimento do Projeto Educativo (2014-

2018). 

2. Os eixos estratégicos serão objeto de avaliação 

neste período de quatro anos. 

 

Artigo 8º 
Procedimentos de retro-informação da avaliação 

1. A análise e partilha dos estudos de avaliação 

entre o OQ e os órgãos de gestão, gestão 

intermédia e comunidade educativa devem 

permitir mobilizar a organização para o 

aperfeiçoamento contínuo e a sua acção  

proporcionar um impacto forte na melhoria dos 

resultados dos alunos e do serviço público 

educativo prestado. 

 

Artigo 9º 
Interpretação dos resultados da avaliação 

1) O processo de avaliação interno deve assentar 

numa interpretação integrada e contextualizada 

dos resultados obtidos. 

 

Artigo 10º 
Objectivos dos resultados da avaliação 

1) Os resultados da avaliação, nos termos 

referidos no artigo anterior, devem permitir à 

escola aperfeiçoar a sua organização e 

funcionamento nos campos em análise referidos 

no artigo 5º. 

 

Artigo 11º 
Divulgação dos resultados da avaliação 

1) Os resultados da avaliação da escola, devem 

constar de relatório a ser divulgado junto da 

comunidade educativa e da comunidade 

envolvente. 

 

 

CAPÍTULO II 

O OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE: ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO 

 

SECÇÃO I 

Competências e Composição do Observatório 

 

Artigo 12º 
Competências 

1. Tendo por base as orientações do Projecto 

Educativo, o Observatório deve avaliar a actuação 

da escola nos domínios referidos no artigo 5º. 

 

Artigo 13º 
Composição 
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1) O Observatório é composto por 12 membros da 
comunidade educativa da escola, sendo o núcleo 
básico de trabalho composto por 8 professores 
pertencentes ao quadro e o núcleo abrangente 
composto por elementos dos funcionários, 
encarregados de educação e alunos: 

 a) Um professor é nomeado pelo Diretor 
do Agrupamento como Coordenador; 

 b) Sete professores, um de cada 
departamento que são propostos pelos 
Coordenadores de Departamento, 
nomeadamente:   

 c) Dois assistentes, um dos serviços 
administrativos e outro dos assistentes 
operacionais, que são propostos pelos seus 
responsáveis. 

 d) Um encarregado de educação, membro 
da associação de pais. 

 e) Um representante dos alunos, eleito 
dos alunos do 12º ano. 

 

Artigo 14º 
Mandato 

1) O mandato dos membros do Observatório é de 

quatro anos, a contar da data de entrada em vigor 

do Projecto Educativo e/ou da tomada de posse 

da direção. 

 

SECÇÃO II 

Direitos e deveres dos membros do Observatório 

 

Artigo 15º 
Direitos 

1) São direitos dos membros do Observatório: 

a) Dispor das condições necessárias ao 
exercício da sua missão; 

b) Dispor de toda a documentação solicitada, 
dentro dos prazos previstos. 

c) Solicitar a presença de qualquer membro 
da comunidade educativa para participar 
em painéis e responder a inquéritos. 

  

Artigo 16º 

Deveres 

1) São deveres dos membros do Observatório: 

a) Comparecer pontualmente às reuniões; 

b) Desempenhar os cargos e as funções para 
que foram designados; 

c) Respeitar a dignidade dos seus membros; 

d) Participar nas votações, votando o 
Coordenador em último lugar; 

e) Contribuir para a eficácia dos trabalhos. 

 

 

SECÇÃO III 

Competências do Coordenador 
 

Artigo 17º 
Competências do Coordenador 

1) São competências do Coordenador: 

a) Marcar as reuniões extraordinárias; 

b) Apresentar nos órgãos próprios os 
relatórios, recomendações e outros 
documentos contendo assuntos tratados 
nas reuniões; 

c) Representar o Observatório de Qualidade 
no Conselho Pedagógico. 

 

SECÇÃO IV 

Reuniões 
 

Artigo 18º 

Periodicidade das reuniões 

1) O núcleo básico (professores)  do Observatório 

reunirá: 

 a) semanalmente, de acordo com o 
estipulado no horário no início de cada ano 
lectivo; 

b) extraordinariamente, sempre que 
convocada pelo coordenador ou direção, 
havendo necessidade que o justifique. 

 

2) O  núcleo abrangente do Observatório reunirá: 
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 a) no final de cada período letivo,  
b) extraordinariamente, sempre que 
convocada pelo coordenador ou direção, 
havendo necessidade que o justifique. 

 

Artigo 19º 

Votações 

1) As decisões serão tomadas por maioria 

simples de votos (metade mais um). 

 

 

SECÇÃO V 

Informação, comunicação, partilha 

 

Artigo 20º 

Suportes de informação e comunicação 

1) Para efeitos de informação e 

comunicação, o Observatório deve dispor de: 

a) um link na página WEB do agrupamento 
onde constam os estudos publicados. 

b) um placard exclusivo e convenientemente 
identificado na sala de reuniões contígua à 
sala de DT; 

c) um espaço na plataforma Moodle da 
Escola. 

d) um dossiê convenientemente organizado, 
atualizado e disponível para consulta. 

 

SECÇÃO VI 
Parcerias 

Artigo 21º 

Parcerias 

1) O Observatório, na prossecução dos seus 

objectivos, deve promover contactos com outras 

escolas nacionais, de preferência da região, com 

um padrão sociológico semelhante, tendo em 

vista a constituição de uma “rede de 

colaboração”, para aferir os níveis de desempenho 

nas áreas sujeitas a avaliação, nomeadamente ao 

nível dos resultados dos alunos. 

 

SECÇÃO VII 

Normas finais 

 

Artigo 25º 

Integração e Actualização 

1.O presente Regimento deve: 

a) Integrar o Regulamento Interno da escola; 

b) Ser revisto sempre que tal se justifique. 
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