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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 15 horas, 0,6 créditos 

 
Público-alvo 
Educadores e Professores 

 
Formador 
Maria João Freitas 
Adelina Martins 

 
Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 

 
Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
A autoavaliação de escola é um processo que abarca 
um conjunto alargado de práticas, pois além da ação 
inerente à produção de juízos de valor e, 
consequentemente, à tomada de decisão, é necessário, 
entre outras coisas, desenvolver procedimentos de 
instrumentação de recolha e organização de dados 
capazes de facultarem uma reconstrução crítica da 
realidade escolar. A Instituição Escolar é uma realidade 
extremamente complexa e, como tal, urge conhecer as 
perspetivas dos diferentes atores internos (docentes, 
discentes, encarregados de educação, pessoal não 
docente, entre outros) e utilizar uma variedade de 
metodologias de exploração da realidade escolar. 
Se, por um lado, a autoavaliação de escola é 
percecionada como um excelente meio de 
aprendizagem organizacional (Correia, 2011), por outro 
lado, a sua concretização tem-se revelado difícil. Esta 
dificuldade tem decorrido, sobretudo, da escassez de 
formação e da ausência de espaços de reflexão, os 
quais são essenciais, na nossa opinião, para a 
institucionalização de uma autoavaliação 
contextualizada, coerente e intencional. 
É no sentido de ajudar as Instituições Escolares que 
este curso de formação surge, dado que se entende 
como necessária a habilitação dos atores internos para 
construir a instrumentação, quer para recolher e 
organizar os dados necessários para uma reconstrução 
crítica da realidade escolar (alguns aspetos da 
dimensão técnica da autoavaliação), quer para 
dinamizar a produção de juízos de valor e de sugestões 
de estratégias de melhoria e/ou de reforço de boas 
práticas (a dimensão política da autoavaliação). 
 
Objetivos a atingir 
• Capacitar os atores a construir instrumentos de recolha 
de dados capazes de facultarem uma reconstrução 
crítica da realidade escolar; 
• Habilitar os atores a organizar os dados recolhidos, 
mais especificamente, o modo como os apresentar e 
como os discutir; 

• Refletir sobre as estratégias de institucionalização de 
dinâmicas de produção de juízos de valor capazes de 
envolverem os diferentes atores internos; 
• Criar as condições para uma construção coletiva de 
um plano de melhoria e/ou de reforço de boas práticas 
das instituições escolares. 
 
Conteúdos da ação 
1. Construção e aplicação de instrumento de recolha de 
dados. 
1.1. Inquérito por Questionário; 
1.2. Inquérito por Entrevista;  
1.3. Análise Documental. 
2. Reconstrução da realidade escolar. 
2.1. O(s) modo(s) de apresentar os dados recolhidos 
2.2. O(s) modo(s) de discutir os dados recolhidos 
3.Produção de juízos de valor e elaboração de 
sugestões de estratégias de melhoria e/ou reforço: uma 
abordagem assente num processo coletivo. 
4. Concetualização dos Relatórios de Avaliação. 
4.1. Diferentes perspetivas: de melhoria e de prestação 
de contas; 
4.2. Construção: como fazer; 
4.3. Divulgação: quando e onde. 
5. Planos de Melhoria: a sua construção e aplicação. 
 
Metodologias 
A ação será desenvolvida em sessões teóricas e 
práticas, sendo, contudo, dada uma maior relevância a 
esta última (sessões práticas). As sessões teóricas 
incidirão na exploração dos aspetos concetuais dos 
conteúdos da ação. Tendo por base esta exploração, o 
formador dinamizará as sessões práticas, as quais 
recairão, não só na execução de trabalhos de pequeno 
grupo, mas também no estabelecimento de elos de 
ligação com a prática que os docentes vivenciarão na 
rotina avaliativa presente nas suas instituições 
escolares. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações do 
CFAE_Matosinhos - Centro de Formação de Associação 
das Escolas de Matosinhos, é contínua, participada por 
todos os intervenientes.  
Os critérios de avaliação a utilizar são: a qualidade da 
participação e a qualidade do trabalho individual final. 
Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 
A avaliação da ação é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 


