AGENDA DAS VISITAS
E SCOLAS B ÁSICAS I NTEGRADAS
Horas
8h45
9h00-11h00
11h00-12h30
12h30

1.º dia
Chegada à Escola
Sessão de apresentação da Escola pela Direcção e primeira interpelação da
equipa de avaliação externa
Visita à Escola
Almoço

14h30-16h00

Entrevista com a Direcção da Escola

16h30-17h30

Entrevista com a equipa de auto-avaliação da Escola

17h30-18h30

Painel com representantes da Associação de Pais e Encarregados de
Educação e representantes dos pais de Grupo e de Turma

18h30

Encerramento dos trabalhos

Horas
9h00-10h00

2.º dia
Painel com os Serviços Especializados de Apoio Educativo e os Serviços de
Psicologia e Orientação

10h00-11h00

Painel com alunos Delegados de Turma e da Associação de Estudantes

11h00-12h30

Painel com Directores de Turma e respectivos coordenadores

12h30

Almoço

14h00-15h30

Painel com coordenadores de Departamento e de outras estruturas de
coordenação e supervisão pedagógica

15h30-16h30

Painel com Assistentes Técnicos e Operacionais

17h00-18h00

Painel com docentes

18h00-19h00

Painel com o Conselho Geral

19h00

Fim da visita
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Organização das visitas às Escolas Básicas Integradas
Sessão de apresentação da Escola: a Direcção convida representantes da comunidade
educativa para participarem nesta sessão.
Entrevistas em painel

A entrevista em painel é o método essencial usado pela equipa de avaliação externa
para dialogar com a comunidade educativa e para recolher informação. Com excepção
das situações em que não há lugar a escolha, a Direcção deve promover a eleição dos
participantes em cada painel, de acordo com as seguintes regras.
Painel com representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação e
dos pais de grupo/turma: 2 representantes da Associação de Pais e EE; 2
representantes dos pais de grupos da Educação Pré-Escolar; 2 representantes dos pais
de turmas do 4.º ano, 2 do 6.º ano, 2 do 9.º ano e 1 de turmas CEF.
Painel com os Serviços Especializados de Apoio Educativo: 1 elemento do Serviço
de Psicologia e Orientação (SPO); 1 docente de apoio educativo a crianças/alunos com
necessidades educativas especiais; 2 docentes de apoio a crianças/alunos com
dificuldades de aprendizagem; outros técnicos de serviço social ou de saúde que
colaborem com a Escola (no máximo 6).
Painel com alunos Delegados de Turma e da Associação de Estudantes 1: 2
representantes da Associação de Estudantes; 2 alunos do 4.º ano; 3 Delegados de
Turma do 6.º ano e 3 do 9.º ano (1 de turmas CEF).
Painel com Directores de Turma e respectivos coordenadores: 2 Directores de
Turma (DT) do 6.º ano, 2 do 9.º ano e 1 DT de 1 CEF, 2 coordenadores de Ciclo ou do
6.º e do 9.º ano.
Painel com coordenadores de Departamento e de outras estruturas de
coordenação e supervisão pedagógica: 1 coordenador do Departamento de
Educação Pré-Escolar; 1 do Departamento do 1.º Ciclo; coordenadores dos
Departamentos Curriculares, das Novas Oportunidades e de outras estruturas de
coordenação educativa e supervisão pedagógica (no máximo 8).
Painel com Assistentes Técnicos e Operacionais: Chefe de Serviços de
Administração ou Coordenador Técnico; 1 trabalhador com funções na área de
gestão de alunos; 1 trabalhador com funções na Acção Social Escolar; 1
trabalhador com funções de coordenação dos assistentes operacionais (AO); 1
trabalhador de apoio à biblioteca; 1 trabalhador com tarefas na cozinha 2; 1 AO de
apoio ao JI, 1 de apoio ao 1.º Ciclo e 1 de apoio aos 2.º e 3.º Ciclos.
Painel com docentes: 1 da Educação Pré-Escolar, 2 do 1.º Ciclo e 1 de cada
Departamento Curricular. Este painel será constituído por docentes eleitos entre
aqueles que tenham actividade lectiva, mas não desempenhem cargos.

1
Não existindo ou não estando activa a Associação de Estudantes, os alunos podem ser representados por 2 elementos que
estejam envolvidos na dinamização de núcleos (ex. núcleo de rádio) ou de actividades enriquecimento curricular (ex. clube
do ambiente, clube europeu, etc.).
2
Caso o serviço de refeições esteja concessionado, substituir por um trabalhador colocado no serviço de bufete.
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