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QUAL O VALOR ACRESCENTADO DAS NOSSAS ESCOLAS?
SEMINÁRIO NACIONAL | PROGRAMA AVES

O Programa de Avaliação Externa de Escolas – AVES, promovido pela 

FML, tem vindo a produzir abundantes dados sobre a educação escolar em 

Portugal, seja sobre as competências dos alunos e as aprendizagens que 

efetivamente realizam, seja sobre o clima das escolas e as opiniões dos pais, 

alunos e professores, seja ainda sobre o Valor Acrescentado das escolas 

portuguesas.

Este imenso e rico manancial de informação e conhecimento, que é 

devolvido às escolas do Programa e apenas tratado globalmente pela equipa 

do Programa, deve ser comunicado ao conjunto da sociedade portuguesa. 

Assim, esta pode enriquecer a sua visão sobre o ensino que temos e, 

consequentemente, as escolas poderão vir a melhorar as suas práticas.

Data 21 de setembro de 2012

Local Universidade Católica Portuguesa – Porto

 Pólo da Foz – Auditório Prof. Carvalho Guerra 

INSCRIÇÃO
•	 as inscrições podem ser feitas on-line, preenchendo o formulário para o efeito clicando aqui.  

ou em papel, imprimindo, preenchendo e enviando a ficha de inscrição por faxe (22 370 93 31) 

ou correio eletrónico (programa.aves@mail.telepac.pt). Pode descarregar a ficha de inscriçao aqui.

Mais informações em www.fmleao.pt ou 22 370 86 81.

PREÇO
2€ - pago no levantamento da pasta

    Será emitido Certificado de Participação.

http://www.survs.com/survey/EGC8153MT9
http://www.fmleao.pt/ficheiros/SeminarioAVES-fichadeinscricao.pdf


PROGRAMA 

 09h00 Acolhimento dos participantes

 09h30 Abertura

 09h45 O Valor Acrescentado nas escolas portuguesas  
  Conceição Portela . Universidade Católica Portuguesa 

 10h30  Intervalo

 11h00 Resultados Académicos do Programa AVES: passado e futuro
  João Veiga . Programa AVES

 12h00 Resultados do AVES e Resultados dos Exames Nacionais do 9º e 12º anos
  Vítor Alaiz . Programa AVES

  Almoço

 14h30 Resultados das Provas de Opinião, Competências e Valores
  Rodrigo Queiroz e Melo . Universidade Católica Portuguesa

 15h30   Mesa Redonda: O Programa AVES e a melhoria dos processos e resultados 
escolares

 Hermínia Lima . Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira, Espinho    
 Luísa Monteiro . Agrupamento de Escolas Roque Gameiro, Amadora

 Inês Cruz . Centro Educação Integral, S. João da Madeira 

 Manuela Baião . Escola Profissional do Vale do Tejo, Santarém

 17h00 Intervalo

 17h30 Debate: O futuro do Programa AVES, à luz da avaliação das escolas em Portugal
  Glória Ramalho . Intituto Superior de Psicologia Aplicada

  Joaquim Azevedo . Coordenador Programa AVES

 
 18h30 Fim dos trabalhos



O Programa de Avaliação Externa de Escolas – AVES nasceu como um 

contributo para alcançar o objetivo de ligar, no terreno de cada escola,  

a identificação dos fatores que promovem (e impedem) a qualidade do seu 

desempenho com as ações e os projetos que, ainda em cada escola,  

se podem mobilizar em ordem à melhoria deste mesmo desempenho social. 

A convergência entre as duas dinâmicas, cremos nós, pode acelerar os 

processos que contribuem para melhorar a qualidade das escolas básicas e 

secundárias portuguesas.

O Programa AVES é uma iniciativa da Fundação Manuel Leão que obteve, 

desde a primeira hora, o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.

A Missão do Programa é contribuir para a melhoria da qualidade da 

educação com base em dados e análises rigorosas e destina-se a:

•	 Facilitar processos de autoavaliação da escola, a partir de uma 

reflexão sobre os resultados dos alunos em provas externas;

•	 Apoiar os atores educativos (nomeadamente, as lideranças das 

escolas) que pretendam encetar processos de melhoria da escola  

a partir de dados rigorosos.

Fundação Manuel Leão
www.fmleao.pt

O Seminário conta com o apoio


