
 

Informação – Autoavaliação do AEMM 

Após a constituição formal do Agrupamento de Escolas de Mem Martins - AEMM - em junho de 2012, 

implementados e consolidados os mecanismos internos, surgiu a necessidade de proceder a um primeiro ciclo de 

autoavaliação do Agrupamento, tendo por base o modelo CAF e orientando a sua ação para a prossecução dos 

objetivos do sistema de avaliação estipulados na Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro. 

Tomada a decisão de desenvolver um primeiro ciclo de autoavaliação, a Diretora estabeleceu uma parceria com a 

empresa Melissa Marmelo & Associados (consultoria e apoio técnico na elaboração dos questionários e 

tratamento de dados), e seleccionou uma equipa responsável por implementar e desenvolver, sob consulta da 

referida empresa, o processo de autoavaliação. 

De forma resumida, os objectivos do processo de autoavaliação são: 

 diagnosticar o estado atual do agrupamento; 

 medir os níveis de concretização dos objectivos estabelecidos; 

 apoiar as decisões a tomar; 

 fomentar as práticas reflexivas, de cooperação e de concertação; 

 garantir a concretização da missão do Projeto Educativo: a realização de um projeto de prestação de 

educação/ensino com qualidade. 

Para que os resultados obtidos no diagnóstico inicial traduzam fielmente o estado atual do Agrupamento e 

permitam a identificação das áreas de melhoria mais prementes, a participação de toda a comunidade escolar é 

de extrema importância. 

Desta forma, a Diretora e a Equipa de Autoavaliação vêm apelar à sua compreensão e colaboração em todo o 

processo e, designadamente, no preenchimento dos questionários. A confidencialidade e o anonimato das suas 

opiniões/respostas serão totalmente garantidos uma vez que os dados obtidos serão trabalhados diretamente 

pela empresa associada e o seu parceiro CESOP e apresentados de forma agregada, não existindo qualquer 

hipótese de identificação dos inquiridos. Aos pais/encarregados de educação seleccionados aleatoriamente para 

a amostra será enviado, pelo seu educando, o questionário em papel (com todas as orientações necessárias para 

o seu preenchimento) que deverá ser devolvido à escola até ao dia 5 de junho. Para o efeito estará disponível 

uma caixa devidamente identificada na entrada da Biblioteca e/ou Portaria de cada Escola onde deverá deixar o 

seu questionário respondido. 

Estas, e outras, informações podem ser consultadas na página web do Agrupamento, podendo acompanhar o 

desenrolar de todo processo de autoavaliação. 

Volta a reforçar-se que a construção de um processo formal de autoavaliação de qualidade só é possível com um 

trabalho colaborativo, reflexivo e crítico por parte de todos os atores no processo de ensino/aprendizagem. 

Obrigado pela sua colaboração e participação! 

12 de maio de 2015 

A Diretora e a Equipa de Autoavaliação 


