
 

 

Agrupamento de Escolas de Valbom 

Sede: Escola Secundária de Valbom 

Ano letivo 2020/21 

CONSELHO GERAL: PARECER N.º 05/2021  

Relatório de Autoavaliação 2019/2020 

 

Da apreciação do Relatório de Autoavaliação do AEV 2019/2020, apresentado e discutido na reunião 

do Conselho Pedagógico de 04-03-2021, o Conselho Geral do AEV emite o seguinte: 

 

PARECER 

O Relatório de autoavaliação do AEV 2019/2020 é um documento que, de um modo geral, está em 

conformidade com os normativos legais, isto é, caracteriza o estado atual do processo e dos resultados do 

ensino e da aprendizagem realizados no AEV, compara com o esperado (Metas TEIP), identifica os pontos 

críticos e contém recomendações no sentido de promover melhorias nos domínios estabelecidos pelo novo 

Quadro de Referência do Terceiro Ciclo de Avaliação Externa das Escolas (IGEC), em concertação com os 

eixos do Plano Plurianual de Melhoria 2018-2021 TEIP.  

Este documento deve ser elaborado no final de cada ano letivo para constituir uma orientação para a 

planificação do ano letivo seguinte, pelo que apesar de fazer a avaliação pertinente do funcionamento do AEV 

é, neste momento, extemporâneo para a planificação do presente ano letivo. 

No próximo ano letivo este documento deverá ser analisado pelo CG no início do primeiro período, para 

que se possa realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do AEV. 

O Relatório de Avaliação do processo de E@D realizado durante o ano letivo 2019/2020 procede à 

monitorização do E@D, tendo em conta os indicadores de qualidade e quantidade, e à avaliação da satisfação 

da experiência vivenciada e do potencial digital do AEV, mediante a aplicação de inquéritos por questionários 

eletrónicos. Embora a análise dos questionários conste do relatório de autoavaliação do AEV 2019/2020, as 

sugestões/questões apresentadas pelos vários elementos da comunidade escolar devem merecer uma 

análise e reflexão atenta por parte de todos os órgãos pedagógicos e de gestão e poderão ser uma mais-valia 

para a reformulação do Plano E@D do AEV. 

Por último, é imperioso que os dados apresentados, discutidos e validados, mais do que articulados 

com a gestão estratégica, além de fundamentarem a reflexão institucional, passem a sustentar efetivamente 

o processo de tomada de decisões, a nível organizacional, prática que não tem sido devidamente acolhida e 

acautelada, apesar das sistemáticas recomendações da equipa de autoavaliação. Só assim se cumprirá o 

propósito último da avaliação organizacional: “monitorizar, refletir e alterar, para uma melhoria contínua” do 

funcionamento das instituições (Santos, Sérgio Machado, 2017). 

Valbom, 20 de abril de 2021 

 

____________________________ 

Cristina Couto Varela 
(Presidente do CG do AEV) 
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