Equipa de Trabalho
A importância do
Observatório da Qualidade

A existência de um
Observatório de Qualidade no
Agrupamento de Escolas da
Moita irá permitir a definição de
um projeto de avaliação contínua
das diferentes dimensões da
organização escolar, pilotando as
políticas educativas constantes
do Projeto Educativo do
Agrupamento e qualidade do
serviço a prestar à Comunidade
Educativa, avaliando o seu
impacto e, ao mesmo tempo,
proporcionando relatórios de
análise para o Órgão de Gestão
do Agrupamento.

Agrupamento de Escolas
Responsáveis
Coordenador : Carlos Carvalho
Pré-Escolar: Ana Donga
1º Ciclo: Nuno Borba
2º Ciclo: Paulo Cardoso
3º Ciclo: Gracinda Bastos
Secundário: Fernanda Velez e Jacinta Oliveira
SPO: Paula Laginha
AEC: Maria Alexandra Serôdio
Pais/Enc. de Educação: Marília Gonçalves

da Moita

OBSERVATÓRIO
DA
QUALIDADE

Ass. Técnicos: Maria Teresa Ferreira
Ass. Operacionais: Maria Dulce Bernardo
Colaboradores

TODA A COMUNIDADE
EDUCATIVA
Agrupamento de Escolas da Moita
Alto de São Sebastião - Largo da Juventude 2864/004 Moita
Telefone: 212899910
Fax: 212899919
E-Mail: esec.moita@mail.telepac.pt
Sítio: www.esmoita.com
2011/2012

OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE
OBJETIVOS
a) Promover a melhoria da
qualidade do sistema educativo,
da sua organização e dos seus
níveis de eficiência e eficácia;
b) Contribuir para o sucesso
educativo, promovendo uma
cultura de qualidade, exigência e
responsabilidade no
Agrupamento de Escolas,
garantindo a credibilidade do
desempenho da Escola;
c) Sensibilizar os vários membros
da Comunidade Educativa para a
participação activa no processo
educativo, valorizando o seu papel
neste processo;
d) Promover a qualidade dos
serviços a prestar à comunidade, a
partir dos seus níveis de
organização, higiene, segurança e
postura cívica.
e) Proceder à avaliação do
trabalho realizado no
Agrupamento de Escolas,
diagnosticar as principais
dificuldades e propor estratégias
em conformidade com os
resultados obtidos.

PLANO DE AÇÃO
Resultados Académicos
Evolução dos Resultados Internos:
- Taxas de transição;
- Taxas de conclusão;
- Taxas de transição de alunos com PR e PA;
- Taxas de transição de alunos com NEECP;
- Taxas de retenção;
- Cumprimento das Metas EE2015.
Evolução dos Resultados Externos:
- Provas de Aferição
- Exames Intermédios
- Exames Nacionais
Qualidade do Sucesso:
- Sucesso Pleno;
- Sucesso Deficitário.
Abandono e Desistência:
- Taxas de Transferência;
- Taxas de Desistência;
-Taxas de Abandono.
Absentismo:
- Taxas de absentismo de Alunos
- Taxas de absentismo de docentes
- Faixa etária dos alunos no Pré-Escolar

2011/2012
Resultados Sociais
Participação dos Encarregados de
Educação na vida da Escola:
- Taxas de participação de enc. de
educação em reuniões e por iniciativa
própria;
- Taxas de participação de enc. de
educação em atividades propostas pela
escola.
Cumprimento das regras e disciplina:
- Número de participações disciplinares;
- Número de medidas corretivas e
sancionatórias;
- Número de processos disciplinares.
Participação em Clubes e Projetos:
- Adesão de alunos a cada clube e
projeto;
- Balanço das iniciativas desenvolvidas.

