
(Common Assessment Framework

Estrutura Comum de Avaliação) 



É uma ferramenta utilizada para ajudar as 
organizações públicas com vista a melhorar o 
seu desempenho e baseia-se numa estrutura 
de autoavaliação semelhante à dos principais 
modelos de Gestão da Qualidade Total. Avalia a 
Escola na sua globalidade e nos 
comportamentos ou desempenhos individuais. 



Quais os objetivos 
da CAF?

 Promover a melhoria da qualidade da organização da escola e dos seus

níveis de eficiência e eficácia;

 Melhorar a qualidade do serviço educativo do AEJO;

 Orientar para um ciclo completo e desenvolvido de PDCA “– Planear –

Executar - Rever – Ajustar”;

 Facilitar a autoavaliação com o objetivo de obter um diagnóstico e

identificar ações de melhoria;

 Incentivar ações e processos de melhoria da qualidade, do funcionamento

e dos resultados da escola.



O que é o 
modelo de 
autoavaliação da 
CAF? 

 É um modelo de 
autoavaliação, através do qual 
uma organização procede a 
um diagnóstico das suas 
atividades e resultados, com 
base em evidências e tem 
como objetivo específico 
melhorar o nível de satisfação 
da Comunidade Educativa e 
consequentes níveis de 
eficiência e eficácia, 
atendendo ao grau de 
exigência e responsabilidade 
dos funcionários da 
Administração Pública. 



Avaliar para promover um ensino 
de qualidade para todos

A QUALIDADE é o espelho da 
organização e deve prestar-se 
a sucessivas e constantes 
melhorias em benefício da 
Comunidade Escolar 
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AUTOAVALIAÇÃO

Somos AEJO 

Aprendizagem, 
Empatia, 
Justiça e 

Organização



 Em 2020/2021, avaliou-se o 1º Ciclo através do modelo CAF.

 A adoção do modelo CAF Educação prende-se essencialmente
com a necessidade da consolidação da prática de autoavaliação com 
um modelo reconhecido, na procura da excelência. O modelo
permite uma visão da organização simultaneamente em diferentes
ângulos e promove uma análise holística do desempenho da 
organização, incorporando, de forma transversal e global, todas as 
dimensões e fatores do Agrupamento. Este modelo estimula uma
reflexão participada do pessoal docente, não docente, alunos, pais e 
encarregados de educação, autarquias e outros parceiros locais, em
torno das estratégias de melhoria e inovação das práticas
organizacionais e educativas do Agrupamento.
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6.Resultados de 
Autoavaliação

 Nos gráficos 1 e 2 são 
apresentadas as médias 
globais em função dos 
critérios meios (critério 1 a 
5) e dos critérios resultados 
(critério 6 a 9). 
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Critério 1 –
Liderança
1.1. Dar orientação à organização 
desenvolvendo a missão, visão e 
valores.

1.2. Gerir a instituição de ensino e 
formação, o seu desempenho e a 
melhoria contínua.

1.3. Motivar e apoiar as pessoas da 
organização e servir de modelo

1.4. Gerir de forma eficaz as relações 
com as autoridades políticas e outras 
partes interessadas.

 

   

 



Critério 2 –
Planeamento e 
Estratégia
2.1.Recolher informação relacionada com 
as necessidades presentes e futuras das 
partes interessadas, bem como 
informação de gestão relevante

2.2. Desenvolver a estratégia e o 
planeamento tendo em conta a 
informação recolhida.

2.3. Comunicar e implementar a 
estratégia e o planeamento em toda a 
organização e revê-los de forma regular.

2.4. Planear, implementar e rever a 
inovação e a mudança.



Critério 3 –
Pessoas
3.1. Planear, gerir e melhorar os 
recursos humanos de forma 
transparente em conformidades com o 
planeamento e a estratégia.

3.2. Identificar, desenvolver e utilizar 
as competências das pessoas, 
alinhando os objetivos individuais e 
organizacionais.

3.3. Envolver as pessoas através do 
diálogo e da delegação de 
responsabilidades, promovendo o seu 
bem-estar



Critério 4 -
Recursos e 
Parcerias
4.1. Desenvolver e gerir parcerias com 
outras organizações.

4.2. Desenvolver e implementar 
parcerias com os alunos/formandos.

4.3. Gerir os recursos financeiros.

4.4. Gerir o conhecimento e a 
informação.

4.5. Gerir os recursos tecnológicos.

4.6. Gerir os recursos materiais.



Critério 5 -
Processos
5.1. Identificar, conceber, gerir e 
inovar os processos de forma 
sistemática.

5.2. Desenvolver e fornecer 
produtos e serviços orientados para 
os alunos/partes interessadas

5.3. Coordenar os processos em 
toda a instituição de ensino e 
formação e com outras 
organizações.



Critério 6 -
Resultados 
orientados para o 
aluno e outras partes 
interessadas-chave

6.1. Medições da perceção.

6.2. Medições do desempenho. Este 
subcritério trata apenas de aferir 
taxas/frequências/números/indicadores 
tudo o que seja mensurável.



Critério 7 -
Resultados das 
Pessoas

7.1. Medições da perceção

7.2. Medições do desempenho.



Critério 8 -
Resultados da 
Responsabilidade 
Social

8.1. Medições da perceção.

8.2. Medições do desempenho.



Critério 9 -
Resultados do 
Desempenho Chave

9.1. Resultados externos: 
resultados e impactos em 
relação aos objetivos.

9.2. Resultados internos: nível 
de eficiência.



Mais valias

 Um maior conhecimento do real funcionamento do Agrupamento de Escolas, das 

expectativas e da concretização e satisfação das necessidades da comunidade educativa, 

pelo facto de se ficar a conhecer a perceção que têm os Docentes, Pessoal Não Docente, 

Alunos e Pais/Encarregados de Educação;  

 A possibilidade de se efetuar um Plano de Melhorias, em várias áreas do Agrupamento de 

Escolas, sempre de acordo com as necessidades da comunidade educativa e com o objetivo 

de melhorar continuamente; 

 A possibilidade de se definir um Plano Estratégico de Ação, com vista à correção e 

prevenção de eventuais desvios que foram identificados ao longo do processo de 

autoavaliação.  


