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Avaliação do Pessoal Não Docente  

Planeamento do processo de Avaliação do Pessoal Não Docente 

 

Para cumprimento do preceituado no artigo 62º, da Lei nº 66 – B/2007, de 28 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei 66-B, de 31 de dezembro de 2012, estabelece-se o seguinte: 

 

Missão: 

 

No quadro da Lei de Bases da Educação, o Agrupamento de Escolas de Mangualde tem por missão 

estruturar o ensino e a formação, facultar aos seus utentes os meios para construir conhecimentos, 

adquirir competências e interiorizar atitudes e valores universais. Concomitantemente, o dever de formar 

cidadãos conscientes, responsáveis, autónomos, empreendedores, abertos ao diálogo, capazes de 

interagir e intervir na realidade e de responder às necessidades emergentes da sociedade. 

 

Objetivos a atingir pela organização: 

 

1. Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista 

das 5 primeiras escolas da região, quer no ensino básico quer no ensino secundário. 

2. Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos 

alunos e como meio para reforçar as oportunidades de sucesso. 

3. Construir um serviço educativo reputado, através da organização qualificada da supervisão 

pedagógica, da coordenação educativa, da orientação escolar e profissional e da educação especial. 

4. Consolidar as taxas de abandono escolar existentes no ensino básico e diminuir as do ensino 

secundário regular, dos cursos de educação e formação e dos cursos profissionais. 

5. Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma 

participação ativa e, consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de 

confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos. 

6. Implantar mecanismos de autorregulação do Agrupamento criando uma cultura de avaliação interna 

sistemática. 

 

 



 
 

 2 

Resultados: 

 

Prolongar o horário da componente de apoio à família na educação pré-escolar, como meio de reforço da 

oferta educativa e como resposta às necessidades da comunidade educativa. 

Antecipar o funcionamento da componente de apoio à família para o início do mês de setembro, como 

resposta às necessidades dos atores educativos. 

Reorganizar a formação dos grupos da educação pré-escolar – sempre que possível – de forma a haver 

uma maior homogeneidade no nível etário e uma mais consequente promoção da aprendizagem. 

Valorizar o desporto escolar como instrumento essencial na formação da saúde, na inclusão e integração 

social, na promoção do desporto e no combate ao insucesso e abandono escolar. 

Estender o quadro de mérito aos 1º e 2º ciclo, tendo por referência a média geral, como veículo 

potenciador de um ensino de rigor e de excelência. 

Manter a organização dos serviços de educação especial, para que se estabeleçam respostas 

especializadas, eficazes e eficientes, em parceria com os serviços locais competentes, para os alunos com 

necessidades educativas especiais. 

Viabilizar o surgimento de projetos nacionais e internos que se constituam mais-valias curriculares e de 

enriquecimento curricular e se prefigurem como meios potenciadores de um ensino rigoroso e de 

excelência e como soluções para a diminuição da taxa de abandono escolar. 

Construir um modelo de coordenação educativa e supervisão pedagógica como meio de melhorar o 

serviço educativo, através da interligação dos saberes e da otimização da relação de ensino – 

aprendizagem, em especial: 

Um adequado e eficaz processamento da articulação e sequencialidade do currículo; 

Uma formulação adequada de opções didáticas e metodológicas; 

Uma calibragem de formas e instrumentos de avaliação comuns, para orientar as decisões educacionais 

e para aumentar a aprendizagem do aluno. 

Uma análise consequente dos resultados escolares ao nível de futuros instrumentos de planificação; 

Uma produção cooperativa de materiais didáticos; 

Uma partilha de experiências; 

Uma partilha sobre as práticas em sala de aula; 

Um plano de melhoria. 
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Reorganizar as formas de estruturação da orientação escolar e profissional, para uma mais completa 

inserção dos jovens no tecido curricular. 

Estabelecer formas de participação ativa dos interessados sobre questões de índole pedagógica, ao nível 

dos órgãos de gestão e administração escolar e das estruturas de supervisão pedagógica e coordenação 

educativa, como ato impulsionador do clima de confiança, como estratégia para aumentar o sentimento de 

pertença e como meio de tornar mais conseguidas as soluções educativas. 

Aumentar as perceções favoráveis dos docentes, não docentes e alunos sobre o fomento do diálogo por 

parte da direção, de forma a intensificar-se o sentido de pertença. 

Estabelecer formas suscetíveis de trazer os pais e encarregados de educação à escola, no âmbito da 

participação na vida escolar, como expediente para o reforço do sentimento de pertença e como meio para 

se aumentar o sucesso educativo dos jovens. 

Organizar, pelo menos uma vez por ano letivo, um exercício de simulação em cada uma das escolas com 

mais de 100 alunos, respondendo, desta forma, a um adequado clima de segurança e bem-estar; 

Diminuir o número de procedimentos disciplinares com penas corretivas e o número de procedimentos 

disciplinares com penas disciplinares sancionatórias por ano letivo, instaurando-se, assim, um clima de 

confiança. 

Promover, pelo menos, uma iniciativa em cada ano letivo e por ciclo de escolaridade subordinada à 

temática da saúde e do ambiente, consubstanciando o clima de bem-estar dos atores educativos. 

Desenvolver soluções materiais de controlo das entradas e saídas da escola secundária, de forma a 

diminuir ao mínimo a intervenção da componente humana e como garante de um ambiente securitário. 

Reforçar os contactos institucionais para que haja uma solução para o pavilhão desportivo da escola 

secundária. 

Reforçar os contactos institucionais, para que as atividades de enriquecimento curricular do 1º ciclo, em 

especial a atividade física e desportiva, tenham as condições indispensáveis para nobilitar. 

Implementar um processo de autoavaliação do agrupamento, seguindo o modelo da estrutura comum de 

avaliação (CAF), como meio de produção de conhecimento organizacional e como solução geradora de 

planos de melhoria para qualificação do serviço educativo e dos resultados escolares.
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    Planeamento 

Item Intervenientes Dez Jan Fev Mar Abril 

   

Constituição do conselho de coordenação da avaliação 
(CCA) – (Artº 58º) Diretor 

X 
    

Constituição da comissão paritária  - (Artº 59.º) Diretor/trabalhadores X     

Planeamento do processo de avaliação e definição de 
objetivos e resultados a atingir  - (Art.º 62.º) Diretor 

X 
    

Realização da autoavaliação – (Art.º 63.º) Trabalhador  X    

Realização da avaliação - (Art.º 63.º) Avaliador   X   

Reunião do CCA para harmonização de propostas de 
avaliação – (Art.º 64.º) 

CCA 
 

 X   

Reunião de avaliação para dar conhecimento da 
avaliação e contratualização dos novos parâmetros – 
(Art.º 65.º e 66.º a 68.º) 

Avaliador/Avaliado 
 

 X   

Reunião do CCA para validação das propostas de 
relevante e inadequado e, eventualmente, 
reconhecimento de excelente – (artº 69.º) 

CCA 
 

  
X 

 

Reunião (eventual) da comissão paritária CP      

Homologação das avaliações  
 

  
 

Até 30 de 
abril 

Reclamação      (1) 

Impugnação administrativa por recurso hierárquico      (2) 

 
Mangualde, aos 28 de dezembro de 2018 

 
O Diretor do AE de Mangualde 

 
António Agnelo Figueiredo 


