AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DA EQUIPA DE COORDENAÇÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO (ECAVA) ANEXO X

Artigo 1º
Âmbito

A Equipa de Coordenação da Autoavaliação, doravante designada por ECAVA, tem como
âmbito de trabalho conceber, desenvolver e concretizar os dispositivos de autoavaliação do
agrupamento de modo a monitorizar e supervisionar o processo e os resultados da
autoavaliação do agrupamento.

Artigo 2.º
Objeto

O presente anexo ao Regulamento Interno tem por objeto a Coordenação da Equipa de
Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Real. Estabelece as formas de participação,
competências e organização desta estrutura.

Artigo 3.º
Definição

A Equipa de coordenação da autoavaliação é uma estrutura de supervisão que conta com a
colaboração direta de vários elementos da comunidade educativa

Artigo 4.º
Composição

A Equipa de Coordenação da autoavaliação deverá obedecer à seguinte composição:
1.
Cinco a seis membros, convidados pela Diretora, devendo estar representados
todos os níveis de educação e ensino existentes no agrupamento.
2.
O Coordenador é designado pela Diretora de entre os membros da equipa.
A equipa de autoavaliação é composta por um conjunto diversificado de agentes educativos
e da comunidade educativa que colaboram estreitamente com a equipa de coordenação
constituindo um corpo multidisciplinar.

Artigo 5.º
Representação

A ECAVA será representada pelo Coordenador, ou quem o substituir, nos órgãos
institucionais do Agrupamento para os quais o Regulamento Interno estabelecer a sua
presença.

Artigo 6.º
Competências e
atribuições do
coordenador

São competências e atribuições do coordenador:
1. Coordenar as atividades necessárias ao cumprimento das funções previstas para a
concretização do Regulamento Interno, Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades.
2. Convocar e presidir às reuniões da equipa de coordenação e delas elaborar um
memorando com o resumo do trabalho desenvolvido.
3. Distribuir as tarefas que considerar necessário pelos elementos do grupo de trabalho.
4. Criar equipas de Subcoordenação que ficarão responsáveis por uma área específica.
5. Envolver nos procedimentos de autoavaliação os diferentes agentes educativos.
6. Utilizar os recursos humanos e materiais necessários à realização dos trabalhos.
7. Apresentar e divulgar resultados.

Artigo 7.º
Competências e
atribuições da Equipa

São competências e atribuições da Equipa de Coordenação da Autoavaliação:
1. Elaborar os relatórios das atividades desenvolvidas para apresentar nos órgãos
institucionais do agrupamento.
2. Convocar as reuniões a realizar com os subcoordenadores das equipas de trabalho.
3. Planear o processo de concretização do trabalho a realizar, nomeadamente, selecionar,
elaborar e aplicar instrumentos para recolha de informação.
4. Desencadear os mecanismos necessários para a observação de:
a. Grau de concretização do projeto educativo,
b. Preparação e concretização da educação, do ensino e das aprendizagens das
crianças e alunos, tendo em conta as características específicas;
c. Nível de execução de atividades;
d. Desempenho das estruturas de orientação educativa;
e. Desempenho dos órgãos de administração e gestão do agrupamento de
escolas;
f.
Funcionamento administrativo e gestão de recursos.
g. Sucesso escolar avaliado através da capacidade de promoção da frequência
escolar e dos resultados de desenvolvimento das aprendizagens escolares dos
alunos;
h. Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade
educativa.
8. Recolher a tratar a informação necessária: recolha, tratamento e análise de dados e de
documentos.
9. Elaborar os relatórios.
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10. Respeitar a confidencialidade das informações.
Artigo 8.º
Equipas de
Subcoordenação

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

A ECAVA criará as equipas que entender necessárias para o desenvolvimento do
trabalho.
Estas equipas serão designadas de Equipas de Subcoordenação, doravante designadas
de ESCAVA.
O seu número bem como a sua constituição poderão ser alteradas sempre que a
ECAVA o entenda.
Durante a fase inicial do projeto serão as seguintes as equipas de Subcoordenação:
a. Equipa Técnica de tratamento de dados;
b. Equipa da Avaliação das Aprendizagens;
c. Equipa da Avaliação do Desempenho;
d. Equipa da Avaliação de Projetos, Espaços, Atividades e Oferta Educativa;
e. Equipa da Avaliação dos Órgãos de Direção e Gestão;
f.
Equipa da Avaliação das Estruturas de Orientação Educativa e Supervisão
Pedagógica;
g. Equipa da Avaliação dos Serviços.
As ESCAVA serão constituídas por um Subcoordenador e mais dois ou três docentes,
devendo os diferentes níveis de educação e ensino do agrupamento estarem
representados nas mesmas de forma equilibrada e ajustada ao âmbito do seu
trabalho.
As ESCAVA deverão integrar elementos do pessoal não docente e encarregados de
educação que para tal se disponibilizem.
O subcoordenador de cada equipa será convidado pela ECAVA, após inscrições abertas
a todos os docentes do agrupamento e não se registem voluntários.
As ESCAVA desenvolverão o seu trabalho de forma autónoma respondendo perante a
ECAVA.

Artigo 9.º
Funcionamento

De acordo com o seu Regimento Interno, a elaborar e aprovar nos 30 dias subsequentes à
primeira reunião.

Artigo 10.º
Componente não
letiva

Para o desenvolvimento dos trabalhos são atribuídos tempos da componente não letiva:
1. Ao coordenador da ECAVA são atribuídos 4 tempos da componente não letiva para a
coordenação e desenvolvimento dos trabalhos.
2. Aos elementos da equipa coordenadora são atribuídos 2 tempos da componente não
letiva para o desenvolvimento dos trabalhos.
3. Aos membros das equipas de Subcoordenação é atribuído 1 tempo da componente não
letiva.

Artigo 11.º
Revisão

Este anexo está sujeito a revisão nos termos do artigo 69. º do Regulamento Interno do
Agrupamento de Escolas de Real, do qual faz parte integrante.

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 31 de março de 2014
A Presidente do Conselho Geral
_______________________
Luísa Maria Barros Cruz

2

