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 Modelo CAF - Common Assessment Framework 

[Estrutura Comum de Avaliação] 





 1. Constituição da EAA 
 2. Formação 
 3. Seleção e construção de indicadores 
 4. Elaboração de questionários 
 5. Divulgação e sensibilização da comunidade 
 6. Aplicação dos questionários 
 7. Registo das grelhas de autoavaliação pela EAA 
 8. Tratamento e análise de dados 
 9. Elaboração do relatório de autoavaliação 
 10. Plano de melhoria 
 11. Apresentação à comunidade 
 12. Operacionalização do plano de melhoria 
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Alunos Encarregados de Educação Pessoal Docente Pessoal Não Docente

Inq. realizados 233 154 54 12

Inq. previstos 241 241 78 32

Taxa de adesão 97% 64% 69% 38%
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área RESULTADOS ESCOLARES 

oportunidades 
de melhoria 

- Práticas letivas com vista ao sucesso e à excelência. 
- Metas TEIP. 
- Resultados da avaliação externa. 
 

ação de 
melhoria 

- Reflexão global, a nível de escola, sobre o sucesso e a 
excelência, com vista à mudança de práticas. 

- Preparação para exames nacionais. 
- Criação de Gabinete de Apoio às Aprendizagens. 



área COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

oportunidades 
de melhoria 

- Promoção da imagem da escola na comunidade. 
- Divulgação das tomadas de decisão do Conselho Geral. 
- Divulgação da missão e valores da escola. 
- Divulgação das relações da escola com instituições externas. 
- Divulgação da oferta e atividades do GAA e Serviços de 

Psicologia. 
- Divulgação do projeto TEIP (atividades, metas…) na 

comunidade educativa. 
- Participação dos alunos nas atividades de animação em 

tempo de pausa letiva. 

ação de 
melhoria 

- Projeto de comunicação e imagem da Escola 



área 
COMUNICAÇÃO E IMAGEM./ENVOLVIMENTO DE 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

oportunidades 
de melhoria 

- Estratégias de implicação dos encarregados de educação nas 
atividades escolares. 

- Divulgação das atividades que a escola realiza e em que os 
pais/encarregados de educação podem participar. 

ação de 
melhoria 

- Conceção de novas estratégias (por direção, coordenadores 
de DT, Grupo Escola-Família etc.) para envolvimento dos EE. 

- Melhorar canais de comunicação com EE. 



área RELAÇÃO ESCOLA-EXTERIOR 

oportunidades 
de melhoria 

- Confronto das metodologias organizacionais com as 
adotadas por outras instituições 

- Relação entre a Escola e outras instituições na procura de 
relações conjuntas. 

- Adequação do horário de funcionamento e de atendimento 
dos serviços às necessidades dos utentes. 

ação de 
melhoria 

- Micro-rede de escolas para partilha de boas práticas e 
reflexão conjunta. 

- Alargamento e reformulação dos horários dos serviços. 



área DISCIPLINA E CIVISMO 

oportunidades 
de melhoria 

- Continuação do projeto Gabinete de Orientação ao Aluno 
ou afim, a partir da racionalização dos recursos humanos 
disponíveis. 

- Respeito pela higiene e conservação das instalações pelos 
alunos. 

- Eficácia das estruturas de apoio aos problemas de 
indisciplina. 

- Número de casos de indisciplina. 
- Segurança na escola e nos espaços adjacentes. 

ação de 
melhoria 

- Criação de Gabinete de Apoio às Aprendizagens. 
- Programa de Prevenção da Indisciplina. 



área PESSOAL NÃO DOCENTE 

oportunidades 
de melhoria 

- Trabalho de equipa do pessoal não docente. 
- Sentido de pertença à Escola do pessoal não docente. 
- Momentos de reflexão conjunta do pessoal não docente e 

suas chefias. 
- Motivação do pessoal docente. 

ação de 
melhoria 

- Revisão das estratégias de organização do trabalho do 
pessoal não docente e criação de momentos de 
comunicação e partilha. 

- Formação. 



área ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE. 

oportunidades 
de melhoria 

- Estratégias de comunicação e organização entre os 
docentes de cada departamento e/ou grupo, dinamizadas 
por coordenador/representante. 

- Trabalho colaborativo em todas as áreas disciplinares 
(quando exequível). 

- Avaliação sistemática do trabalho desenvolvido a nível de 
departamento/grupo disciplinar e seu impacto no processo 
de ensino-aprendizagem. 

- Partilha e colaboração entre docentes baseados em 
recursos e redes de informação. 

ação de 
melhoria 

- Reflexão sobre a organização do trabalho de 
departamentos e grupos. 



área INSTALAÇÕES 

oportunidades 
de melhoria 

- Instalações desportivas [embora a decisão seja externa à 
escola]. 

ação de 
melhoria 

- Continuar a envidar esforços para a resolução da atual 
lacuna de instalações desportivas. 



área SERVIÇOS 

oportunidades 
de melhoria 

- Qualidade das refeições no refeitório. 

ação de 
melhoria 

- Aplicação de inquéritos para identificação de problemas. 



área MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO INTERNA 

oportunidades 
de melhoria 

- Avaliação sistemática de processos e resultados em todas 
em áreas de intervenção. 

- Processos de monitorização das tarefas desenvolvidas 
pelos serviços de apoio da escola. 

- Prazos de entrega de documentos de monitorização e 
avaliação interna. 

ação de 
melhoria 

- Reformulação das estratégias de monitorização. 



1. Resultados: implementação de estratégias com vista ao sucesso e à 
excelência (avaliação interna e externa). 

 

2. Projeto de comunicação e imagem da Escola. 

 

3. Conceção de novas estratégias (por direção, coordenadores de 
diretores de turma, Grupo Escola-Família etc.) para envolvimento dos 
encarregados de educação. 

 

4. Programa de prevenção da indisciplina. 
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