
Título Evento:  Avaliação Externa Escolas 2006-2009
Tipo de Evento e promotores (Conferência/Seminário/Jornadas/etc.): 
Apresentação no âmbito da CS11

Data: 16 Dez 2009 Local: IPQ - Caparica

Participante(s) do GEP/NEP: Marta Pile

Objectivo: 
Dar a conhecer o trabalho de avaliação realizado no âmbito das escolas 
secundárias entre 2006 e 2009: objectivos, escolas avaliadas, equipas, 
metodologias e procedimentos, e resultados.
Principais conclusões (resumo): 

Algumas notas:

Iniciado em 2006, o trabalho de avaliação das escolas do ensino secundário, foi levado a 
cabo por um Grupo de Trabalho.

Em 2007 essa incumbência passou para a responsabilidade da Inspecção-Geral da 
Educação (ME), tendo sido avaliadas 24 escolas do ensino secundário (apenas no 
continente português).

Os objectivos gerais da avaliação externa das escolas são:
• fomentar a avaliação sistemática das práticas e seus resultados

• articular os contributos das avaliações externas com a cultura e dispositivos de 
auto-avaliação

• reforçar autonomia das escolas
• regular o sistema educativo
• contribuir para um melhor conhecimento das escolas

Domínios da avaliação:
• resultados académicos – quais são e o que fazem para os garantir
• como o fazem – que métodos utilizam para os atingir
• como se organizam para esse fim
• liderança: visão, motivação, inovação, parcerias, projectos, …

Mais informações: 

INSTRUMENTOS DE APOIO À AUTO-AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS [+] 

Avaliação Externa das Escolas 2009-2010 - Documentos de enquadramento [+] 

Avaliação Externa das Escolas 2009-2010 - Lista das escolas em avaliação [+] 

Novos Mapas «Organização do Ano Lectivo 2009-2010» [+] 

Avaliação Externa das Escolas 2008-2009 - Relatórios e contraditórios [+] 

Guia de Apoio às Escolas em Matéria Disciplinar [+] 

Seminário «Contributos para a Auto-Avaliação das Escolas» [+] 

Seminários «Avaliação das escolas: auto-avaliação e avaliação externa (2006-2009)» - 
APRESENTAÇÕES [+] 

Mais informações (endereços  internet/endereço  ficheiros  PDF na  pasta  do  servidor, 

programa, etc):  http://www.ige.min-edu.pt/ 

http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=00&newsID=960&auxID=highlights
http://www.ige.min-edu.pt/
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/04&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=00&newsID=961&auxID=highlights
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/04/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=00&newsID=935&auxID=highlights
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=00&newsID=786&auxID=highlights
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/00&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03&auxID=&newsID=663#content

