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CONSELHO GERAL 
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 

COMISSÃO PERMANENTE 

 
PARECER 

 

Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação 
relativos ao grau de execução do Projeto Educativo 

2016/2020 

 

 

INTRODUÇÃO 

O artº6 do Decreto-Lei nº 31/2002 de 20 de dezembro, estabelece que a 

autoavaliação tem caráter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta 

com o apoio da administração educativa e especifica os termos de análise em 

que a mesma deve assentar.  

Assim e dando cumprimento ao estipulado na alínea l) do artigo 13 do 

Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, de acordo com a nova redação que lhe é 

conferida pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho, a Comissão Permanente 

do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, reunida a 10 de abril de 2019, 

analisou o “Relatório de Avaliação Intermédia do Projeto Educativo 2016/2017 e 

2017/2018.” 

 

PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão Permanente considera relevante e oportuno a realização 

deste relatório de autoavaliação no momento intermédio de vigência do Projeto 

Educativo do Agrupamento (PEA), pois permite apurar atempadamente se os 
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processos e as medidas implementadas estão a revelar-se eficazes, assim como 

o grau de consecução dos seus objetivos. 

O relatório expõe uma avaliação pormenorizada e interventiva sobre o 

PEA, apresentando sugestões/recomendações que demonstram a existência de 

uma análise detalhada e reflexiva sobre os resultados alcançados e as práticas 

realizadas.  

Os Quadros de Evidências apresentam de forma exaustiva e detalhada as 

ações/atividades desenvolvidas pelos diversos intervenientes, mostrando assim 

toda a dinâmica do Agrupamento. 

A elaboração, aplicação e tratamento dos inquéritos permitem verificar o 

grau de satisfação da Comunidade Educativa (alunos, encarregados de educação, 

assistentes técnicos, assistentes operacionais e docentes) relativamente aos 

objetivos em questão. Também o facto da amostra ser superior a 40% da 

comunidade educativa possibilita a validação dos resultados obtidos. 

O apuramento e a apresentação das potencialidades e fragilidades 

constituem uma mais-valia pois, estas últimas, permitem verificar quais as áreas 

que necessitam de intervenção e cria a oportunidade de tomar as decisões 

necessárias tendo em vista a eficácia e a eficiência do serviço educativo 

prestado.   

Esta comissão considera importante que sejam tidas em conta as 

recomendações apresentadas neste relatório. Sugere que se mantenha o trabalho 

de monitorização do Projeto Educativo e que seja apresentado um relatório com 

o seu grau de execução no final da vigência do mesmo.  

 

 

Amora, 10 de abril de 2019 

A Comissão Permanente 

 
 


