Curso de Formação - 35 h
Docentes de todos os grupos
CCPFC/ACC - 72097/12
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. 245 205 768 e 245 208 676
Fax 245 205 768
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

Docentes de todos os grupos

A auto-avaliação na escola

Esta acção dirige-se exclusivamente aos docentes do
Agrupamento de Escolas nº 3 de Elvas

A auto-avaliação na escola

Aos formandos selecionados das escolas associadas do
CFAE CEFOPNA serão cobrados € 5 (cinco euros) para
despesas administra*vas;
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Melissa Marmelo

Agrupamento/Escola: ________________________________________________________________________________________;
Local: _____________________________________________________________________________________________________;
Nível de Ensino: __________________________ ; Grupo de docência: ____________
Grau académico: ___________________________________________________________
Vínculo: ____________________________________________________

Nome: ______________________________________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
CP:
____________ - _______
Localidade:
___________________________________________________
Telefone:
________ ________ ________
Telemóvel: ________ ________ ________
BI:
_________________________
NIF _____ _____ _____ (para efeitos de emissão de recibo)
E.mail: _________________________________________________@___________________________________________________
Data de Nascimento:
_______/_______/_______

CEFOPNA

A auto-avaliação
na escola

A auto-avaliação na escola
Melissa Marmelo

Conteúdos
•

•

A auto-avaliação das escolas emerge nas polí*cas educa*vas no quadro de novos referenciais e de novos
instrumentos de governação, associada a conceitos
como eﬁcácia, eﬁciência e qualidade. De facto, a autoavaliação da escola pode ser, por um lado, instrumento
decisivo de processos de melhoria e de estratégia de
desenvolvimento das escolas, cons*tuindo-se estas
como “organizações aprendentes” e, por outro lado,
cons*tuindo-se também como componente de uma
estratégia de marke*ng (Costa e Ventura, 2002). A escola é uma en*dade complexa para cujo funcionamento contribuem não só as prá*cas educa*vas dos docentes, mas também várias outras facetas da realidade
escolar que podem ser avaliadas isoladamente, como,
por exemplo, a acção social escolar, os equipamentos,
as bibliotecas ou os manuais escolares. A tendência
actual é para o desenvolvimento de uma avaliação interna par*cipa*va que examina de forma sistemá*ca
os pontos fortes e fracos do estabelecimento escolar,
apoiando-se tanto sobre os problemas iden*ﬁcados
pelos diferentes actores da escola como sobre as fontes exteriores de informação, tais como os desempenhos de outras escolas. Deste modo a sua avaliação
interna é um processo complexo que exige competências especíﬁcas que nem sempre os professores detêm.
Neste sen*do surge esta ação de formação, visando
ajudar os docentes a implementar uma prá*ca para
melhorar as prá*cas, tornando a auto-avaliação, não
uma resposta a exigências legais, mas sim um instrumento para melhorar o ensino e a aprendizagem.

•

•
•

•
•

•

•

•

•

A auto-avaliação no contexto da escola atual. Porquê?
Para quê? Como?
Aspetos que estão no centro do sistema de avaliação.
Relação entre a avaliação interna e externa das escolas.
A qualidade da avaliação.
Tipos de modelos de avaliação. Vantagens e desvantagens. Como escolher.
Tipologias das organizações
Documentos preparatórios para a construção do modelo
de autoavaliação da Escola: sua análise.
O ciclo global do processo de auto-avaliação.
A elaboração do perﬁl de auto-avaliação e a criação de
uma cultura de auto-avaliação.
⇒ A cons*tuição de grupos
⇒ O amigo crí*co
⇒ O quadro de referência e as suas dimensões
⇒ A formulação e desenvolvimento de Planos de
Avaliação e/ou de Acção.
Metodologias e instrumentos de trabalho. Técnicas de
recolha e análise de dados.
A interpretação dos resultados e a elaboração de planos
de acção para a melhoria da qualidade.
Efeitos do Projecto. Modo de difusão e modos de receção nas escolas.
A aprendizagem organizacional e as boas-prá*cas.

Objec!vos
•

•
•

Fomentar a reﬂexão par*cipada sobre os aspetos organizacionais da escola;
Potenciar uma cultura de qualidade na escola;
Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa mul*disciplinar;

•

•

Contribuir para a disseminação dos conhecimentos e
competências adquiridas;
Implementar prá*cas e metodologias de auto-avaliação
da organização escolar.

2014
/
v
o
N
e
d
até 08 o CEFOPNA
s
e
õ
ç
i
r
c
s
n
I
para
x ou mail
Por fa

Público-alvo:
Docentes de todos os grupos
1 turma:
Escola Secundária D. Sancho II
As sessões de formação decorrerão:
Início a 13/Dez/2014

Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. 245 205 768 e 245 208 676
Fax 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.pt

