AVALIAÇÃO
A avaliação é parte integrante do Projeto Educativo e assume um caráter essencialmente formativo, funcionando como elemento
regulador e orientador da ação, aferindo o grau de consecução dos objetivos e metas definidas, ajustando-o às realidades do
Agrupamento, tendo em vista a promoção da qualidade do ensino e a melhoria da ação educativa.
O presente projeto educativo será alvo de avaliação contínua, intermédia e final, decorrente dos resultados das avaliações das ações
propostas e respetiva consecução de metas previstas para cada ano.
Estas modalidades são complementares entre si:
 Avaliação contínua – a realizar no decorrer do processo, para que seja possível proceder a alterações/ajustes pontuais, se for
considerado necessário;
 Avaliação anual – a realizar no fim de cada ano letivo, a partir dos relatórios anuais de resultados e de avaliação de todas as
ações planeadas e desenvolvidas no decorrer desse ano letivo. Esta modalidade de avaliação permite fazer um balanço geral
da ação do ano e detetar dificuldades na concretização do projeto educativo, (re) definindo novas estratégias e, eventualmente
metas;
 Avaliação final – a realizar no final do quadriénio, fazendo um balanço final do grau de consecução do Projeto Educativo, com
base no qual será definido o novo Projeto.
A avaliação do processo deve ser desenvolvido em articulação com a equipa de autoavaliação do Agrupamento, de forma participada
pelos diversos membros da comunidade educativa, através de reuniões, questionários de opinião. Os relatórios elaborados, as atas
de reuniões, a análise de questionários e a observação direta da dinâmica diária do agrupamento ao nível do relacionamento
interpessoal e da participação são também instrumentos de recolha de dados avaliativos.
O Conselho Geral é o órgão responsável pelo acompanhamento da execução do Projeto Educativo e sua avaliação, mas cabe
principalmente à direção e ao conselho pedagógico ter em conta essa monitorização para a (re) definição da ação educativa do
agrupamento, com vista à promoção da qualidade educacional.

