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NUP: 10.16/00338/EMN/21 Exmo (a) Senhor (a) 

Diretor(a) 
Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro  
(M.E. 153047) 
Rua Dr. Silva Lima - Lações de Cima 
3720-298 Oliveira de Azeméis

  

Sua referência: Sua comunicação de: Nossa referência: NID/Data:

S/07336/EMN/22 
 01-09-2022

Assunto: AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS  - TERCEIRO CICLO  - ANO LETIVO DE 2021/2022  - 
ENVIO DE RELATÓRIO HOMOLOGADO 
 

  
Junto remetemos o relatório da avaliação externa realizada na Escola/Agrupamento de Escolas que 
V/ Ex.ª dirige, após homologação, por despacho do Senhor Inspetor-Geral da Educação e Ciência. 
Lembramos a importância do relatório ser amplamente divulgado junto da comunidade educativa, 
para que a avaliação externa constitua uma oportunidade de reflexão por parte dos principais 
intervenientes na ação educativa e um fator indutor de uma cultura de avaliação e aperfeiçoamento 
contínuos.  
O relatório será, oportunamente, publicitado na página da IGEC. 
  
Tendo em vista a reflexão sobre a eficácia das metodologias e o aperfeiçoamento dos 
procedimentos no âmbito da Avaliação Externa das Escolas, solicitamos a resposta ao 
questionário sobre a avaliação realizada no estabelecimento de ensino que V.ª Ex.ª dirige 
através do link: https://pt.surveymonkey.com/r/AEE2021-2022escolas , até ao próximo dia 
30 de setembro.  
  
Desde já agradecemos o vosso contributo. 
  

Com os melhores cumprimentos. 

 

A Chefe de Equipa Multidisciplinar
Por delegação de competências do Sr. Inspetor-Geral da Educação e Ciência
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