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`AGENDA DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

(DE 25 A 28 DE MARÇO DE 2014) 

 

1.º dia (25 DE MARÇO DE 2014) 

 

9h00 - chegada da equipa de avaliativa à escola; 

Das 9h00 às 10h30 realizar-se-á a sessão de apresentação do agrupamento aberta à comunidade 

educativa; 

11h00 às 12h30 – Entrevista com o Conselho Geral; 

12h30 – Almoço 

14h00 às 16h00 – Visita á Escola Sede; 

16h30 às 17h30 – Entrevista com a equipa de autoavaliação do agrupamento. 

2.º dia 1.º dia (26 DE MARÇO DE 2014) 

 

Das 9h00 às 12h30 – Visita a JI e EB1 do agrupamento – Unidades com maior número de alunos 

e mais distantes da escola sede (se não for indicada nenhuma por parte da IGEC, em princípio será a 

EB1/JI de Casais – Brito e a EB1/JI de Poças – Airão Santa Maria);  

12h30 – Almoço; 

14h00 às 15H00 – Entrevista com alunos do 4.º ano numa das escolas visitadas; 

15h30 às 17h30 – Entrevista com os coordenadores de departamento e responsáveis de outras 

estruturas de coordenação e de supervisão pedagógica; 

3.º dia 1.º dia (27 DE MARÇO DE 2014) 

 

9h00 às 10h00 – Entrevista com os Assistentes técnicos e operacionais; 

10h00 às 11h00 – Entrevista com os alunos delegados de turma e associação de estudantes; 

11h30 às 12h30 - Entrevista com docentes e técnicos dos serviços técnico-pedagógicos; 

12h30 – Almoço; 

14h00 às 15h30 Entrevista com os Diretores de turma e respetivos coordenadores; 

15h30 às 16h00 – Entrevista com os representantes da autarquia; 

16h30 às 17h30 - Entrevista com os representantes das associações de pais e encarregados de 

educação e representantes dos pais de grupos turma; 

4.º dia (28 DE MARÇO DE 2014) 

 

9h00 às 10h00 – Entrevista com os professores; 

10h30 às 12h00 – Entrevista com a direção; 
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Em função das distâncias entre as escolas e a escola-sede do agrupamento ou do horário dos 

alunos, poderá a equipa de avaliação, em articulação com o agrupamento de escolas, decidir qual a 

melhor hora para realizar a entrevista com os alunos do 4.º ano, no sentido de permitir uma gestão 

mais adequada do tempo, desde que seja respeitado o período das 9 horas às 15 horas (retirando os 

90 minutos de almoço) para a visita aos jardins de infância e às escolas com 1.º ciclo e para a referida 

entrevista.  


