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OUTUBRO 

Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A1 – Reestruturação do Sharepoint para as diversas 
estruturas com os documentos orientadores 

Reunião em TC (25 de set), 
sumário no GIAE e referenciado 

no relatório final do PTE 
16/7/2020 (SharePoint OQ) 

 

A1, B1 e D1 – Reunião de apropriação de 
documentos de todas as estruturas 

Departamentos, ATE, GAAGC, 
CEF, PTE, PES, DT (com 

convocatória) 

 

SETEMBRO 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A1, D2 e V – Distribuição anual de serviço docente 
(trabalho colaborativo) 

30/9/2020 
horas de TC; PA; Coadjuvação 

CN/FQ 7º ano; Níveis 
proficiência/Assessoria 8º Inglês 

Horas comuns para equipa 
pedagógica/CAFC/CCD; 

Horas comuns para coord. 
Departamento; horas comuns 

para EMAEI; bolsa de 
assessorias. 

 

A2 e A3 – Nomeação de Equipa pedagógica – 
distribuição de serviço 

30/9/2019 (horário da equipa)  

A3 – Distribuição de serviço (Apoios de 9º) 30/9/2019 (horários) 
 

 

B2 – Distribuição de serviço (Equipa GAAGC) mail do GAAGC de 20/9/2019 
 

 

B3 e V – Projeto de apadrinhamento entre alunos Feito apenas no 1º ciclo (doc. 
alojado no SharePoint OQ) 

 

Não há 
evidência no 
2º e 3º ciclo 

C1 – Distribuição serviço – equipa OQ 30/9/2019 (horário da equipa) 
 

 

C1 – Plano anual de ação do OQ 30/9/2019 (mail com sua 
divulgação – SharePoint OQ e 

sumários GIAE do dia 
25/9/2019) 

 

D1 – Documento orientador do Agrupamento  
 

Não há registo 
de evidências 

D1 – Convocatória reunião geral no início do ano 
letivo 

Documento com marcação da 
reunião (Preparação ano letivo) 
e mail enviado (3/9/2019) pela 

direção. Documentos, no 
SharePoint do OQ 

 

D2 – Convocatória de sessão de formação interna, 
no início do ano, sobre ferramentas digitais 
utilizadas no Agrupamento 

Documento com marcação da 
reunião (Preparação ano letivo) 
e mail enviado (3/9/2019) pela 

direção. Documentos, no 
SharePoint do OQ 

 

II – Oferta educativa do Agrupamento Cartaz e facebook 
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Recebido mail a 17/7/2020 dos 
SEAE (sem convocatória – ver 

sumários GIAE) 
Contemplado, para todas as 

estruturas, no doc de 
organização do ano letivo 

(SharePoint OQ) 

A2, B2 e V – Convocatória das reuniões de 
articulação entre ciclos 

Reunião realizada para a 
Organização do presente ano 

letivo (julho 2019) 

 

A3 – Balanço das medidas implementadas pela E. 
Especial 

Recebido mail a 17/7/2020 a 
remeter para as atas de CT/CA 

SharePoint OQ 

Não há 
evidência de 
um balanço 

final 

A4 – Documento com o perfil do aluno CEF no 
sharepoint 

Enviado por mail a 28/11/2019 
e alojado no SharePoint do OQ 

 

B1 e D1 – Documentos orientadores das diversas 
estruturas partilhados no Sharepoint 

DMCE; D1ciclo; DCSH; DLínguas; 
DExp; CDT; CEF; OQ; PTE; PES; 

AFC; Desp. Escolar; DPréEsc 
(apenas planificações e 

critérios) 

Não há 
evidências 

para a BECRE; 
EMAEI 

B2 e B4 – Tema do projeto de flexibilidade/PAA Confirmado em 30/9/2019 (e 
referenciado nas evidências 

recebidas da CAF em 10/7/2020 
– SharePoint do OQ) 

 

B3 – Sessão de divulgação do Plano de Segurança  
 

Não há registo 
de evidência 

D4 – Evidências da sensibilização para a utilização e 
manuseamento correto dos equipamentos do 
Agrupamento 

Mail com convocatória de 
reunião PTE e estruturas 

(18/9/2019) no SharePoint do 
OQ e sumário GIAE do TC de 

25/9/2019 

 
Não há 

evidência AO e 
AT 

 

 

NOVEMBRO 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A2 – Ata de CP (Aprovação dos critérios de 
avaliação) 

Ata de CP – 22/10/19  

A2 – Planificação das áreas disciplinares 
(partilhadas no sharepoint) 

DMCE; AFC; DCSH; D1ciclo; 
DPréEsc 

 

D.Línguas 
(falta 

Português 2º 
e 3º); D. 

Expressões 
(só estão as 

de TIC) 

A2 – Critérios de avaliação (partilhados no 
sharePoint e plataformas digitais oficiais do 
Agrupamento) 

SharePoint: DMCE; DPréEsc; 
D1ciclo; CEF; DExp (EV e ET 

sem referência aos DAC) 

Página WEB 

temporária 

criada em 

11/3/2020 

(sem este 

registo) 

SharePoint: 

DCSH (não há 

evidência); 

DLínguas 
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(faltam os de 

9º) 

A4 – Planificação do CEF no sharepoint  Verificado em 7/1/2020 
 

Falta TIC 

III – Gestão do serviço distribuído Horários dos docentes de 
acordo com PE e PM 

(documentos no SharePoint do 
OQ) 

 

 

 

DEZEMBRO 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A2 – Grelha de monitorização dos projetos do 
Agrupamento (PAA) 

Plataforma GARE e Placard 
atualizado mensalmente nas 

várias escolas 

 

A3 – Estatística da frequência de alunos em Sala de 
Estudo 

 Não há 
registo de 
evidência 

A4 e B4 – Perfil dos alunos/turmas com dificuldade 
de integração ou de sucesso 

Perfil criado na proposta do 
Projeto “Sucesso ao alcance de 
todos” - Ata CP de 22/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A2 – Evolução do aproveitamento das turmas Plataforma KSTK Predictive 
Education – CMVFX e/ou GIAE – 
divulgação em departamentos 

 

A2 – Grelha de monitorização dos projetos de 
turma/DAC 

Relatório da CAFlex datado de 
31/1/2020 no SharePoint do OQ 

 

A2 – Nº de reuniões de CT/CA/Equipa Pedagógica EP – reuniões semanais, 
sumariadas no GIAE 

CA – reuniões quinzenais em DP 
sumariadas no GIAE (doc. 
evidências enviado a 1/7) 
DT – atas no SharePoint 

 

A2 – Divulgação dos projetos nas plataformas 
digitais oficiais do Agrupamento 

 
Facebook 

Página WEB 
temporária 
criada em 
11/3/2020 

(poucos 
registos) 

A3 e V – Grelha de monitorização do trabalho da 
Equipa Pedagógica 

Distribuição das assessorias 
afixadas na sala de prof de 

forma mensal 
Relatório da EP datado de 

21/1/2020  
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Relatório final AFC/EP/EEC em 
21/7/2020 

SharePoint do OQ 

A3 e IV - REPA Recebidos em dezembro 
 

 

A3 e IV – Ata de CP com a análise das avaliações 
externas (REPA) 

Feita nos departamentos: 
DMCE; 1º ciclo; DLínguas; DExp. 
(atas disponíveis no SharePoint 

do OQ) 

Não há 
evidência em 

CP e 
DCSH 

B2 – Código de conduta para o Agrupamento (no 
sharepoint) 

 Não há 
registo de 
evidência 

B2 – Relatório do GAAGC (indisciplina e risco social) Relatório enviado por mail a 3 
de janeiro e final a 9 de julho – 

SharePoint do OQ 

 

B3 - Simulacro  
 

Não há 
registo de 
evidência 

C1 – Parceria de certificação da autoavaliação Conseguido amigo crítico em 
novembro – Dr. Nuno Dorotea 

do IEUL – ata CP 

 

D1 – Evidências da comunicação interna (circulares, 
mails, …) 

Enviados mails com 
regularidade e levantamento 
das circulares enviado pela 

direção a 6/4/2020 – SharePoint 
do OQ 

 

D2 e V – Evidências de trabalho colaborativo Disciplina PA; Coadjuvações no 
7.º ano a CN/FQ; Inglês de 8.º 
ano a trabalhar por níveis de 

proficiência; Horas comuns para 
equipa pedagógica/CAFC/CCD; 

Horas comuns para coord. 
Departamento; Horas comuns 

para EMAEI; bolsa de 
assessorias; Grelha de 

monitorização feita por 
período; Relatório 

monitorização DAC; 
Doc D1ciclo 1/7, DMC e CAF em 
10/7 e 21/7, DCSH 16/7, DExp 

em 18/7, DLínguas 20/7, 
DPréEsc 20/7, Relatório 

CAF/EP/EEC 21/7 – SharePoint 
do OQ 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A4 – PT/Metodologias ativas no CEF Doc. com metodologias usadas 
no SharePoint em 15 de janeiro 

 

III – Inq./Questionário Serviços Administrativos Enviado mail a 31/1 para ser 
respondido até 15/2 
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Relatório elaborado Jun/2020 – 
SharePoint OQ 

III - Inq./Questionário Serviços Gerais Enviado mail para CDT e 
posterior mail da direção para 
DT informarem EE em janeiro 

Relatório elaborado Jun/2020 - 
SharePoint OQ 

 

IV – Ranking das escolas Estatísticas do ensino básico e 
secundário em 

http://infoescolas.mec.pt/ 

Ranking divulgado a 27/6/2020  
(Disponíveis e analisados no 
relatório de autoavaliação) 

 

 

 

 

MARÇO 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A3 – Estatística de frequência dos alunos em sala de 
estudo 

 Não há 
registo de 
evidência 

B2 e B4 – Tema do projeto de flexibilidade/PAA Confirmado em 30/9/2019 (e 
referenciado nas evidências 

recebidas da CAF em 10/7/2020 
e 21/7/2020 e Relatório 

AFC/EP/EEC em 21/7/2020 – 
SharePoint do OQ) 

 

 

 

 

ABRIL 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A2 – Evolução do aproveitamento das turmas Plataforma KSTK Predictive 
Education – CMVFX e/ou GIAE 

Feito em departamentos 

 

A2 e IV – Relatório de monitorização das grelhas 
de avaliação 

Relatório OQ datado de 
6/4/2020 e analisado em CP de 
8/4/2020 – SharePoint do OQ 

 

A2 – Grelha de monitorização dos projetos do 
Agrupamento (PAA) 

Plataforma GARE e Placard do 
PAA atualizado mensalmente 

em todas as escolas 
Relatório CAFlex datado de 

7/4/2020 e analisado em CP de 
8/4/2020 e de 21/7 

Relatório AFC/EP/EEC de 
21/7/2020  

SharePoint do OQ 

 

 

 

 

http://infoescolas.mec.pt/
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MAIO 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A2 – Reflexão aulas observadas por grupo 
disciplinar 

CEF; DMCE; DExp (apenas EF); 
DLínguas 

D1ciclo (não 
realizadas, 
justificação 

em ata); 
DCSH (sem 
evidências 
justificação 

em doc. 
DCSH 

16/7/2020), 
DPréEsc (não 

realizadas 
doc Pré 

20/7/2020) 

A4 e B4 – Perfil dos alunos/turmas com dificuldade 
de integração ou de sucesso 

Perfil criado na proposta do 
Projeto “Sucesso ao alcance de 
todos” - Ata CP de 22/10/2019 
(implementado a partir de 17 

de fevereiro) 

 
 

B4 – Divulgação de casos de sucesso  
 

Não há 
evidência 

(justificação 
mail da 
direção 

20/7/2020) 

III – Inquérito/análise da ação educativa Feito aos EE em janeiro 
(Relatório elaborado Jun/2020) 

e aos alunos e professores 
através do projeto pré-piloto 

SELFIE – relatórios existentes e 
arquivados 

Questionários a professores, 
alunos e EE no âmbito do E@D 
(Documentos no SharePoint do 

OQ) 

 

 

 

 

JUNHO 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A1 – Grelha monitorização das replicações 
realizadas 

Formação interna "O eTwinning 
integrado no currículo” 

(convocatória SharePoint OQ)  
Reuniões de capacitação de 
docentes na utilização das 

plataformas usadas (office 365; 
GIAE; Teams no E@D e tutoriais 
– Sumários GIAE, mails e teams) 
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Reunião EPedagógica sobre DAC 
 (2 de outubro – TC/GIAE) 

Sessões presenciais para os 
vários Departamentos sobre 
metodologia do trabalho de 

projeto, metodologias 
ativas/trabalho colaborativo 

(sumários horas de TC) 

A1 – Grelha monitorização das partilhas realizadas GIAE/Teams 
Pelo 1º ciclo em doc. 

disponibilizado via mail de 1/7, 
DMCE em 10/7, DExp em 18/7, 
DPréEsc 20/7 e DLínguas 20/7 

(SharePoint do OQ) 

 

A1, A2 e V – Grelha monitorização do trabalho 
colaborativo realizado 

Ação de Capacitação sobre 
Robótica Educativa (8h);  

Workshop sobre 
Funcionamento do Sismómetro; 

 Workshop sobre Potencial 
Solar; 

Formação da equipa E@D sobre 
plataforma Teams e tutoriais; 

Ações desenvolvidas no âmbito 
do PES/SEAE/SPO  

Afixado na sala de prof por 
período/GIAE/Teams 

Doc 1ciclo 1/7 
Doc DMCE 10/7 

Doc CAF 10/7 e 21/7 
Doc DCSH 16/7 
Doc DExp 18/7 

Doc DLínguas 20/7 
Doc DPréEsc 20/7 

Relatório AFC/EP/EEC 21/7 

 

A2 e IV – Relatório de monitorização das grelhas 
de avaliação 

Devido ao E@D, criada grelha 
de avaliação por turma com 

avaliações atribuídas segundo 
ponderações e perfis aprovados 

em CP – disponíveis no 
SharePoint das turmas e OQ 

 

A2 – Grelha de monitorização dos projetos de 
turma 

Relatório CAFlex datado de 
7/4/2020 e analisado em CP de 

8/4/2020 
Relatório CAFlex 21/7/2020 

 

A2 – Nº reuniões de CT/CA/Equipa pedagógica EP – reuniões semanais, 
sumariadas no GIAE 

CA – reuniões quinzenais em DP 
sumariadas no GIAE (ver doc 

1ciclo 1/7) 
DT – atas no sharepoint 

 

A3 e V – Grelha de monitorização do trabalho da 
equipa pedagógica 

Distribuição das assessorias 
afixadas na sala de prof de 

forma mensal 
Relatório Eq. Pedagógica final 

1º período 
 Relatório AFC/EP/EEC de 

21/7/2020 
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A3 – Estatística da frequência dos alunos na sala 
de estudo 

 Não há 
registo de 
evidência 

B1, D3 e II – Sessão promotora de bem-estar D3 - Almoço de início de ano 
letivo e de Natal 

 

B1 e II - não 

há registo de 

evidência 

A1 e B1 – Relatório Plano de formação – gestão de 
conflitos 

B1 - Sessões promovidas pelos 
SEAE e SPO para Professores, 

AO e AT a 15, 22 e 29 de 
janeiro (mês da prevenção da 

não violência escolar) 
Doc. SEAE/SPO 17/7/2020 

A1 - Não há 
evidência de 
um Plano de 

formação 

B2 – Relatório do GAAGC (indisciplina e risco 
social) 

Relatório enviado por mail a 3 
de janeiro e final a 9 de julho – 

SharePoint do OQ 

 

B3 e V – Parcerias estabelecidas com entidades 
locais 

Junta de Freguesia; 
CMVFX; 

Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa em 

articulação com a DGE; 
Referenciadas no relatório do 

Clube de Ciências (mail 

14/7/2020); 

Referenciadas no relatório do 
PTE (mail 16/7/2020); 

Referenciadas no relatório do 
PES (mail 16/7/2020); 

Referenciadas no doc SEAE/SPO 
(mail 17/7/2020) 

Referenciadas no doc DExp 
(mail 18/7/2020) 

Referenciadas no doc da 
direção (mail 20/7/2020) 

Contactos estabelecidos com 
empresas locais mas não 

finalizados (Relatório Clube de 
Ciências e PTE) 

 

B3 e V – Projeto de apadrinhamento entre alunos Só no 1º ciclo – SharePoint OQ 
Faz parte do Plano de inovação 

Não há 
registo de 

evidência no 
2º e 3º ciclo 

B3 – Assembleias de delegados Reunião a 28/11/2019 
Reuniões pelo OPJ e OPE 

 

C1 – Plano de formação (autoavaliação) Alguns elementos da equipa OQ 
frequentaram a formação: 

“Novos desafios das escolas - 
Liderar e projetar a mudança” 

Não existe 
evidência de 
um Plano de 

formação 

D1 – Evidências da comunicação interna 
(circulares, mail, …) 

Enviados mails com 
regularidade e levantamento 
das circulares enviado pela 

direção a 6/4/2020 

 

D2 – Formação de competências digitais  Formação interna "O eTwinning 
integrado no currículo”;  

Reuniões de capacitação de 
docentes na utilização da 

plataforma Teams no E@D e 
tutoriais 
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ACD “Avaliação formativa com o 
digital” 

D2 e V – Evidências de trabalho colaborativo Disciplina PA; Coadjuvações no 
7.º ano a CN/FQ; Inglês de 8.º 
ano a trabalhar por níveis de 

proficiência; Horas comuns para 
equipa pedagógica/CAFC/CCD; 

Horas comuns para coord. 
Departamento; Horas comuns 
EMAEI; bolsa de assessorias; 
Afixado na sala de prof por 

período/GIAE/Teams 
Doc 1ciclo 1/7; Doc DMCE 10/7; 
Doc CAF 10/7 e 21/7; Relatório 
PTE 16/7; Doc DCSH 16/7; Doc 

DLínguas 20/7; Doc PréEsc 
20/7; Relatório AFC/EP/EEC 

21/7 

 

D4 – Evidências da sensibilização para a utilização 
e manuseamento correto dos equipamentos do 
Agrupamento  

Mail com convocatória de 
reunião PTE e estruturas 

(18/9/2019) no SharePoint do 
OQ e sumário GIAE do TC de 

25/9/2019 e também no 
Relatório final do PTE 

(16/7/2020) 

Não há 

registo de 

evidência 

para AO e AT 

V – Parcerias estabelecidas para apetrechamento 
dos equipamentos técnico/pedagógicos do 
Agrupamento 

Projeto AEAA – Séc. XXI  
Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa em 
articulação com a DGE, CMVFX – 

(Doc DExp 18/7/2020 e ata CP) 

 

V – Candidaturas a projetos que promovam o 
apetrechamento dos equipamentos 
técnico/pedagógicos do Agrupamento 

Projeto “Qual é o seu papel?”. 
Projeto “Brigada do Amarelo”  

OPJ e OPE 
Candidatura ao Plano de 

inovação (domínio tecnológico) 
Clube Ciência Viva 

 

 

 

 

JULHO 
Indicador de melhoria a validar Validado Por validar 

A1 – Relatório do plano de formação do 
Agrupamento 

ACD no Agrupamento “Avaliação 
formativa com o digital” - 

promovida pelo E@D 
 

Não há 
registo de 

evidência de 
um Relatório 

anual do 
Plano de 

Formação do 
Agrupamento 

A1 – Reestruturação do SharePoint para as 
diversas estruturas com os documentos 
orientadores 

Reunião em TC (25 de set); feito 
depois desta data (consta do 
relatório do PTE 16/7/2020) 

 

A2 e IV – Evolução das taxas de transição Plataforma KSTK Predictive 
Education – CMVFX e/ou GIAE 
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(ver Anexo III ao Relatório de 
autoavaliação) 

A2 e IV – Evolução do aproveitamento das turmas Plataforma KSTK Predictive 
Education – CMVFX e/ou GIAE 
(ver Anexo III ao Relatório de 

autoavaliação) 

 

A2 e IV – Evolução da qualidade do sucesso Plataforma KSTK Predictive 
Education – CMVFX e/ou GIAE 
(ver Anexo III ao Relatório de 

autoavaliação) 

 

A2 e IV – Análise estatística do sucesso 
disponibilizada pelo programa KSTK Predictive 
Education – CMVFX e/ou GIAE 

Plataforma KSTK Predictive 
Education – CMVFX e/ou GIAE 
(ver Anexo III ao Relatório de 

autoavaliação) 

 

A2 e B2 – Convocatória das reuniões (articulação 
entre ciclos) 

 Não há 
registo de 
evidência 

(justificação 
mail da 
direção 

20/7/2020) 

A2 – Grelha de monitorização dos projetos do 
Agrupamento (PAA) 

Plataforma GARE 
Placard do PAA atualizado 

mensalmente 
Relatório CAFlex datado de 

7/4/2020 e analisado em CP de 
8/4/2020 

Relatório CAF 21/7/2020 

 

A2 – Divulgação de projetos nas plataformas 
digitais oficiais do Agrupamento 

 facebook Página WEB 
temporária 
criada em 
11/3/2020 
(alguns)  

A3 – Balanço das medidas implementadas pela 
Educação Especial 

Recebido mail a 17/7/2020 a 
remeter para as atas de CT/CA 

SharePoint OQ 

Não há 
evidência de 
um balanço 

final 

A3 – Balanço da intervenção do ATE Relatório entregue em 9/7/2019 
– SharePoint do OQ 

 

A3 e IV – Evolução dos resultados obtidos na 
avaliação externa e proximidade entre os 
resultados da avaliação externa e interna 

 Não se 
realizaram 

provas 
externas 
devido 

COVID19 

A4 – Nº de novos projetos Projeto AEAA – Séc. XXI  
Projeto Pré-Piloto SELFIE 

Programa Eco-Escolas  
Projeto Ciência Viva (renovação) 

 

A4 e II – Relatório do PAA Enviado relatório por mail em 
20/7/2020  

SharePoint OQ 

 

A4 – Evolução da taxa de abandono dos CEF Balanço da avaliação final do 
último CEF – mail 21/7/2020 

SharePoint OQ 

Não há 
evidência da 
evolução ao 
longo dos 

anos destes 
cursos  
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A4 – PT/metodologias ativas no CEF (Supervisão) Entregue por mail do dia 
7/4/2020 – SharePoint CEF 

 

B1 e D1 – Documentos orientadores das diversas 
estruturas partilhados no SharePoint  

DMCE; D1ciclo; DCSH; DLínguas; 
DExp; DPréEsc (apenas 

planificações e critérios); CDT; 
CEF; PTE; PES; AFC; Desp. 

Escolar 
 

Não há 
registo de 
evidência 

para BECRE; 
EMAEI; Ed. 
Especial 

B2 e B4 – Nº ações realizadas de sensibilização 
dos EE 

2 – XII Ciclo conversas “Ao sabor 
do saber” (as restantes estavam 
definidas para a altura em que a 

escola esteve fechada) 

 

B2 – Registo das sinalizações/comunicações de 
alunos à CPCJ/EMAT/Tribunal/RSI 

Registado nas Tabelas de Registo 
de dados (TRD) de cada turma 
(ver SharePoint das turmas) 

 

B3 – Sessões/atividades com EE e/ou Associações 
de pais 

III Edição da Festa do Chá, 
Castanheira debaixo de estrelas; 

Gala de Excelência e Mérito e 
Concerto de Natal (13 de 

dezembro) 
Desfile de Carnaval 

Pedy-paper “Em busca da Arca 
da Aliança” 

Eco-código 
Ciclo conversas “Ao sabor do 

saber” – Doc. SEAE/SPO 
 17/7/2020 (SharePoint OQ e 
mail enviados de divulgação) 

 

B3 e V – Atividades informais com família Castanheira debaixo de estrelas; 
Gala de Excelência e Mérito e 

Concerto de Natal (13 de 
dezembro); 

Desfile de Carnaval 

III Edição da Festa do Chá, 
Exposição de Renas, 

Comemoração do Dia 
Internacional da Cidade 

Educadora, Dia Nacional do 
Pijama, “Histórias com Valores”, 
Projeto Walk the Global Walk, 

Eco Escolas, “Movimento 
#Purify”, Brigada do Amarelo, 
Tampinhas com muita Lata, 

Implementação do Programa os 
“Super saudáveis” e “Lanches 

saudáveis” 
Pedy-paper “Em busca da Arca da 

Aliança”  
Eco-código 

Doc 1ciclo em 1/7 
Doc PréEsc 20/7 

 

B3 e V – Divulgação das atividades desenvolvidas 
com os EE (plataformas digitais, fotos, 
exposições, …) 

Facebook  
 

Página WEB 
temporária 
criada em 
11/3/2020 
(algumas) 
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B4 e IV – Estatística de alunos que ingressam 
Quadro de Mérito, Excelência e Valor 

Plataforma KSTK Predictive 
Education – CMVFX 

(ver Anexo III ao Relatório de 
autoavaliação) 

Quadro de valor referenciado na 
TRD e atas de CA/CT  

Estatística 
Quadro de 
valor (não 
realizada, 

mail direção 
20/7/2020 

B4 – Estatística do ATE Relatório entregue em 9/7/2020 
– SharePoint do OQ 

 

B4 – Equipa de constituição de turmas 
(distribuição de tarefas de final de ano) 

 Não há 
evidência 

(justificação 
mail da 
direção 

20/7/2020) 

B4 e B2 – Nº ações/reuniões com EE de alunos em 
risco e DT/PT, GAAGC, SPO, EEspecial, … 

 Não há 
registo de 
evidência 

C1 – Relatório anual de autoavaliação do OQ Concluído a 21/7/2020 
Apresentado em CP de 23/7/2020 

 

C1 – Evidências da divulgação do trabalho do OQ 
(mail, Sharepoint, CP, CGeral, …) 

Reunião de divulgação 25/9/2019 
e mail de 27/9/2019 

CP e C.Geral – ata de 13/11/2019 
Plano ação afixado sala dos 

professores  
Registo de mails enviados pelo 

OQ 

 

D4 – Relatório da equipa PTE Enviado por mail no dia 
16/7/2020 

Disponível no SharePoint do OQ 

 

D4 – Parcerias estabelecidas para 
apetrechamento dos equipamentos 
técnico/pedagógicos do Agrupamento 

CMVFX 

(Compromisso assumido na 
requalificação dos equipamentos 

desportivos exteriores, 
construção de uma rampa de 

acesso ao Campo de Jogos 
exterior – Doc DExp 18/7 e 

montagem de uma sala do futuro 
– ata CP 4/6/2020) 

Centro de Competências de 
tecnologias e Inovação do 
Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa  

Clube Ciência Viva (referenciadas 
no relatório recebido a 

14/7/2020) 
PTE (referenciadas em relatório 

recebido a 16/7/2020) 
PES (referenciadas em relatório 

recebido a 16/7/2020) 

 

D4 – Candidaturas a projetos que promovam o 
apetrechamento dos equipamentos 
técnico/pedagógicos do Agrupamento 

Clube Ciência Viva 
Projeto “Qual é o seu papel?”. 
Projeto “Brigada do Amarelo” 

OPJ e OPE 
Programa Eco-escolas  

Plano de inovação 
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A4 e II – Relatório final de ano dos 
projetos/clubes desenvolvidos, com taxa de 
frequência e grau de satisfação dos alunos 

Relatório Desp. Escolar (mail 
12/7/2020)  

Relatório do Programa Eco-
escolas (mail 13/7/2020)  

Relatório do Projeto “As nossas 
patas” (mail 14/7/2020) 

Relatório do “Clube de Ciências” 
(mail 14/7/2020) 

Relatório PES (mail 16/7/2020) 
Doc SPO/SEAE (mail 17/7/2020) 
Relatório Núcleo de Teatro (mail 

17/7/2020) 
Relatório BECRE (mail 17/7/2020) 
Relatório SEAE/SPO (17/7/2020) 
Relatório Oficina RecuperArte  

(21/7/2020) 
Relatório Clube de rádio 

(21/7/2020) 
Disponíveis no SharePoint do OQ 

  
 

II – Oferta educativa do Agrupamento Facebook  
Página WEB temporária criada 

em 11/3/2020 

 

 

 

 

Observatório de Qualidade 

21 de julho de 2020 


