
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PLANO DE AÇÃO para 2022/2023 

OBSERVATÓRIO INTERNO  

 

 

 

 

 



 

O observatório interno (OI) tem como principal objetivo o desenvolvimento e consolidação de uma 

cultura de avaliação numa perspetiva de melhoria contínua com vista à promoção do serviço prestado. 

Para tal, realiza uma recolha sistemática de informações sobre a estrutura e funcionamento do 

Agrupamento de Escolas de Lordelo (AEL), realiza inquéritos por questionários, entre outros, que 

conduzem à tomada de decisões e a ações subsequentes. 

 

O trabalho a desenvolver apoia-se na continuidade das ações definidas em anos anteriores, na 

necessidade de monitorizar o projeto educativo do agrupamento, o plano de recuperação das 

aprendizagens e de outros planos de melhoria implementados seguindo as etapas representadas no 

gráfico seguinte: 

 

 

 

Como meios de comunicação privilegiados, a equipa do OI utiliza a página do Agrupamento onde 

disponibiliza os relatórios elaborados com a análise dos resultados escolares, por período letivo, bem 

como o relatório final de ano. Possui, ainda, um endereço de correio eletrónico que serve de elo de 

ligação com a comunidade educativa. 

 

 

 

 

 

 



 

1| Constituição da equipa 

Margarida Costa – coordenadora, docente do grupo 500 

Isabel Oliveira – docente do grupo 500 

Maria José Araújo - docente do grupo 500 

Maria Manuela Santos – docente do grupo 100 

Rui Pimenta - docente do grupo 420 

Rosa Marques – docente do grupo 300 

Ivone Costa   - encarregada de educação 

Ana Isabel Neves - encarregado de educação 

Tomás Oliveira - aluno do ensino secundário 

Mafalda Lamas - aluna do ensino secundário 

 

 

2| Metodologia 

 

A equipa do OI pretende desenvolver o seu trabalho com base na aplicação de inquéritos por 

questionário, realização de focus group, na análise do conteúdo das atas das diversas estruturas, na 

organização e análise dos dados recolhidos do GIAE e do Infoescolas e nos relatórios de responsáveis 

pelos diversos projetos. 



 

3| Objetivos, ações/estratégias a desenvolver, indicadores, eixos do projeto educativo, responsáveis 

Objetivos Ações/Estratégias a desenvolver Indicadores Eixos do PE Responsáveis 
I| Acompanhar o 
desenvolvimento 
organizacional do AEL 

- Reunir de forma articulada com a direção; 
- Elaborar grelhas de recolha de informação do ensino 
pré-escolar; 
- Recolher dados do GIAE; 
- Recolher dados do Infoescolas; 
- Elaborar inquéritos de satisfação à comunidade 
educativa; 
- Monitorizar o(s) plano(s) de melhoria do 
agrupamento. 

- Relatório final de autoavaliação 
do AEL; 
- Relatórios trimestrais com os 
resultados escolares. 
- Relatórios trimestrais de 
monitorização do plano de 
recuperação das aprendizagens 
 

Organização e gestão 
Serviço Educativo 
 

Equipa do OI 
Responsáveis 
das medidas do 
plano de 
recuperação das 
aprendizagens 
 

II| Acompanhar a elaboração e 
a monitorização do projeto 
educativo 

- Recolher dados sobre os resultados escolares 
internos e externos do AEL; 
- Recolher os resultados escolares do Infoescolas; 
- Analisar o conteúdo de atas; 
- Aplicar inquéritos por questionário à comunidade 
educativa. 

-Grelha de monitorização do PE; 
-Documento com a avaliação do 
PE. 

Serviço Educativo 
Organização e gestão 

Equipa do OI 
-    Direção  

 

III| Organização de Focus group - Organizar um focus group, com os representantes dos 
alunos, de cada turma, sobre avaliação pedagógica; 
- Organizar um focus group, com os representantes dos 
EE, de cada turma, sobre o funcionamento do 
Agrupamento. 

- Inquérito de satisfação; 
- Documento com as conclusões. 

Cultura de Escola 
Escola, Família e Comunidade 

Equipa do OI 

IV| Organização de um 
Seminário 

- Organização de um Seminário com docentes e 
educadores do AE para partilha de experiências no que 
respeita a boas práticas educativas. 

-  Inquérito de satisfação; 
- Documento com as conclusões. 

Organização e gestão Equipa do OI 

V| Divulgação da autoavaliação 
do AEL  

- Apresentação dos relatórios em sede de conselho 
pedagógico e em conselho geral; 
- Publicação dos relatórios na página web da escola; 
- Publicitação do trabalho do OI através de folhetos, 
página web da escola e nas redes sociais do AE. 

- Inquéritos; 
- Página web do agrupamento e 
redes sociais; 
- Folheto em papel. 

Escola, Família e Comunidade 
 

Equipa do OI 

 



 

4| Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em sede de conselho pedagógico de 28 de setembro de 2022 

Ações Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

I| Acompanhar o desenvolvimento 
organizacional do AEL 

  
         

II | Acompanhar a elaboração e a 
monitorização do projeto educativo 

  
         

III| Organização de Focus group   
         

IV| Organização de um Seminário   
         

V| Divulgação da autoavaliação do AEL   
         


