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QUADRO REFERENCIAL
ÁREA

A AVALIAR:

4 RELAÇÃO

COM O

EXTERIOR

TES

REFEREN

DIMENSÃO: Construído
SITUAÇÃO: Avaliação da Subárea 4.1. Família

PERÍODO

EXTERNOS

Administração Central: Lei nº 39/2010; Decreto-lei n.º 75/2008: Lei n.º 49/2005 - Lei
de bases do sistema educativo

INTERNOS

Contexto local: Projecto Educativo, Projecto Curricular de Escola, Regulamento Interno,
Projecto Curricular de Turma, PAA

ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

Relação com a Direcção de
Turma

CRITÉRIOS

INDICADORES

ITENS

DE

AVALIAÇÃO

2010/2011
PISTAS

A

INVESTIGAR

Envolvimento

Os E.E. participam nas reuniões com os D.T.’s
Os E.E. comparecem quando convocados individualmente pelos D.T’s
Os E.E. comparecem, por iniciativa própria, na hora de atendimento dos
D.T.’s, ou noutra hora previamente combinada com o DT

Disponibilidade

Os D.T.’s estão abertos a receber os E.E. em período diferente da hora de
atendimento

Convocatórias
reuniões

para

Acolhimento

A escola possui um espaço próprio adequado para o atendimento dos E.E.’s

Discurso
Encarregados
Educação

dos
de

Informação

Os D.T.’s informam os E.E. dos seus direitos e deveres constantes do R.I.
Os D.T.’s têm elementos actualizados sobre o desempenho dos alunos para
fornecer aos E.E., quando solicitados

Responsabilização

A informação disponibilizada pelos D.T.’s permite que os E.E. acompanhem
o desenvolvimento das aprendizagens dos seus educandos
Os Pais e E.E. revelam conhecimento dos documentos estruturantes da
escola (Projecto Educativo e Regulamento Interno)

Actas
Registo de contactos
do D.T.
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ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

CRITÉRIOS

ITENS

Envolvimento

Os representantes dos E.E. são convocados para todos os conselhos de
turma
Os representantes dos E.E. participam nas reuniões do Conselho de Turma
Os E.E. são convidados a colaborar na resolução de problemas da turma

Disponibilidade

Os docentes estão disponíveis para dialogar com os EE sempre que estes
solicitam de acordo com as regras estabelecidas pela escola

Valorização

A escola proporciona actividades de formação para pais e EE
O PAA da escola contempla actividades que apelem à presença e
participação dos pais e EE

Relação com o Conselho de
Turma

Abertura
Informação

Relação com outras
estruturas e serviços

INDICADORES

Quando solicitada, a escola disponibiliza aos pais e EE os seus recursos e
equipamentos
A Escola informa os E.E. dos seus direitos e deveres constantes do R.I.
O responsável das Actividades de Apoio Pedagógico Especializado informa os
EE dos alunos com necessidades educativas especiais sobre o seu processo
educativo

Acolhimento e
encaminhamento

Quando se deslocam à escola, os pais e EE são bem acolhidos e orientados
em relação ao serviço/estrutura a que pretendem aceder

Promoção da
participação

O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) promove a participação
activa dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos alunos

Eficácia

Os serviços e estruturas
solicitações dos pais e EE

Comunicação

da

escola

respondem

adequadamente

às

A escola actualiza regularmente a sua página Web
A escola divulga na comunicação social os eventos que promove
A escola divulga os seus documentos estruturantes (Projecto Educativo e
Regulamento Interno e Plano Anual de Actividades)

PISTAS

A

INVESTIGAR
Convocatórias para
reuniões
Discurso dos actores
Actas
Registo de contactos
do D.T.

PAA
Actas
Registo de contactos
do responsável das
AAPE e do GAAF
Discurso dos actores
Página Web
Jornais e meios de
comunicação
regionais
Livro de reclamações
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