
«Existe uma multiplicidade de “sucessos 

escolares” e poucas vezes eles são 

devidamente explicitados, desocultando 

os sentidos que subjazem aos variados 

enunciados. Ganham particular acuidade, 

entre nós, os seguintes focos: (i) sucesso 

escolar é aquilo que se mede em exames 

externos e em provas de avaliação 

sumativa; (ii) sucesso escolar é a 

quantidade de crianças e jovens que 

transitam de ano e de ciclo de estudos; (iii) 

sucesso escolar é o resultado de um 

processo de ensino e aprendizagem que 

proporciona as aprendizagens e a 

aquisição de saberes que estão 

consignados; (iv) sucesso escolar é uma 

dinâmica escolar que implica todos os 

seus protagonistas – professores, alunos, 

pais e escola, como um todo  ‐ e que se 

ocupa da criação de condições de 

aprendizagem eficaz por parte de cada um 

e de todos os alunos.» (Azevedo, 2011) 

Independentemente da definição que se 

privilegie, pretendemos verificar qual é a 

perceção de sucesso escolar que a 

comunidade educativa atribui ao nosso 

agrupamento, mas também comparar 

essa perceção com alguns resultados 

quantitativos.  

Paralelamente, analisam-se as atividades 

realizadas e as parcerias estabelecidas 

com entidades externas no sentido da 

promoção de uma cultura de escola. 
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“Na Lousã, que sucesso 

escolar temos? Que 

sucesso escolar deveríamos 

ter? Quais as atividades 

que promovem o sucesso e 

a cultura de escola?” 
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Fundamentação 

“A autoavaliação das escolas deve ser um processo 

construído no respeito pela autonomia dos profissionais e 

das comunidades educativas, desejado e assumido por 

estes como uma necessidade de conhecimento profundo, 

sistemático e crítico da respetiva realidade social, 

organizacional e educacional, sem imposições 

administrativas ou quaisquer consequências suscetíveis de 

ser interpretadas ou representadas como sanções 

negativas, ou seja, um processo comprometido com 

determinados valores, de natureza essencialmente 

formativa e conducente a uma melhoria global e sustentada 

de todos os dispositivos, estratégias e práticas que visem 

uma educação de qualidade em termos científicos, 

pedagógicos e democráticos.”  

A autoavaliação do ensino não superior surge como 

imperativo legal através do artigo 6.º da Lei 31/2002, de 20 

de dezembro, que a estabelece como obrigatória, 

desenvolvendo-se em permanência com o apoio da 

administração educativa, assentando a sua análise nos 

seguintes parâmetros: 

a) Grau de concretização do projeto educativo; 

b) Nível de execução de atividades 

proporcionadoras de climas e ambientes 

educativos; 

c) Desempenho dos órgãos de administração e 

gestão das escolas ou agrupamentos de 

escolas; 

d) Sucesso escolar; 

e) Prática de uma cultura de colaboração entre os 

membros da comunidade educativa. 

Quadro de Referência 

- Lei 31/2002, de 20 de dezembro (referente externo) 

- Projeto Educativo do AEL 2015-2018 (referente interno) 

Domínios/critérios gerais do processo de autoavaliação: 

1.  Prestação do serviço educativo; 

2.  Sucesso escolar e resultados escolares; 

3.  Liderança e organização; 

4.  Atividades promotoras da cultura de escola e 

de ligação à comunidade. 

Metodologia  

Sucesso Escolar/Atividades Escolares 

Conclui-se, neste ano letivo, o modelo de 

autoavaliação iniciado em 2016/2017, incidindo a 

análise nos domínios: 

2. Sucesso escolar 

4. Atividades promotoras de cultura de escola 

Ao longo do segundo período serão aplicados 

questionários aos docentes, aos representantes dos 

encarregados de educação e aos delegados de turma do 

3.º ciclo do ensino básico, ensino secundário e ensino 

profissional. 

Prevê-se no terceiro período a realização de 

entrevistas com algumas entidades parceiras. O processo 

ficará concluído com a elaboração do relatório final. 

 

Modelo de Autoavaliação 

Domínios a  avaliar no ano letivo 2018/19 

 

 

Domínio avaliado no ano letivo 2017/18 
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