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“ A escola tem que dar conta do 

que faz, da maneira como o faz e 

do modo como está a atingir ou a 

deixar de atingir os objetivos que 

lhe são fixados, é uma responsabi-

lidade indeclinável da escola e dos 

seus mentores”.  

Carneiro, (2001) 

 
 
 
 
 
 

“Uma das utilidades da avaliação 

interna destina-se a informar os 

atores do sistema 

(professores, alunos, gestores, 

etc.) sobre os mesmos elementos, 

destina-se a ajudá-los a refletir 

sobre as suas ações e sobre a 

própria organização e, consequen-

temente, procura obrigá-los a 

mudar para melhorar a qualidade 

do serviço que prestam à comuni-

dade escolar em que se inserem, 

e num âmbito mais alargado, a 

todo o público em geral. 

 

(Guerra, 2000) 
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Compreender as dinâmicas desenvol-

vidas no seio da escola, para proporcio-

nar soluções adequadas à resolução de 

problemas; 

 Fazer o levantamento dos pontos for-

tes e fracos da escola através da recolha 

de dados dos diferentes setores; 

  Informar a comunidade educativa 

dos resultados alcançados. 
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[Equipa de autoavaliação interna da ESCA - 2012]  

  

Promover e incentivar a autoava-

liação para a melhoria da qualidade 

do processo educativo, da organiza-

ção da escola e dos seus níveis de 

eficiência e eficácia; 

  Favorecer a reflexão interna 

para fomentar uma cultura de quali-

dade, exigência e responsabilidade; 

  Garantir a credibilidade do 

desempenho da escola. 
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[Equipa de autoavaliação interna da ESCA - 2012]  

OBJETIVOS GERAIS 
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[Equipa de autoavaliação interna da ESCA - 2012]  

Equipa de Avaliação 
Interna  

Coordenador geral: 

Jorge Paulo Bentes 

Equipa coordenadora 

Ascensão Bastos 

Adelina Moura 

Francisco Mano 

 

Grupo de focagem 
 

Amigo Crítico 
Serafim Correia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


