QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2010

MINISTÉRIO: Ministério da Educação
SERVIÇO:DGIDC
MISSÃO: Assegurar a concretização das políticas relativas à componente pedagógica e didáctica da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secun
escolar, bem como assegurar a organização e realização dos exames, cabendo-lhe ainda prestar apoio técnico-normativo à formulação daquelas pol
áreas de inovação e desenvolvimento do currículo e dos instrumentos de ensino e avaliação e dos apoios e complementos educativos, bem com
respectiva efectivação. Integra também o apoio logístico e administrativo ao Júri Nacional de Exames; ao Plano Nacional de Leitura e ao Gabinete
Bibliotecas Escolares.
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS (OE):
OE 1 Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela DGIDC na concretização das medidas de política educativa (estratégia para o currículo naciona
para todos, melhoria dos resultados dos alunos, qualidade da oferta educativa entre outros).
OE 2 Melhorar os instrumentos de informação e de comunicação na divulgação de conteúdos relacionados com a sua missão e atribuições
OE 3 Avaliar as medidas e projectos de desenvolvimento curricular e de inovação educativa através da realização de estudos

Meta
OBJECTIVOS OPERACIONAIS

Resultado

Concretização

Margem
ã
superação

Classificação
Resultado

Ano 2009
EFICÁCIA
Ob. 1

[OE1]

[OE1]

Dinamizar a utilização das
Tecnologias de
Informação e
Comunicação no processo
de ensino e aprendizagem.

Atingiu

Não
Atingiu

Ponderação de 30%
Ind.1

nº de meses para elaboração
de metas de aprendizagem
para a Educação Pré-Escolar
e Ensino Básico

Peso

70%

Ind.2

nº de meses para elaboração
de metas de aprendizagem
para o Ensino Secundário

Peso

30%

[OE1]

Consolidar
lid
f
ã no
a formação
ambito das áreas
curriculares disciplinares,
curriculares não
disciplinares e de
enriquecimento curricular

7

6

7

100%

5

4

não

450-500

mais de
500

603

134%

320-350

mais de
350

399

125%

85%-90%

> 90%

N/A
0%

Ponderação de 20%
Ind.3

Nº de projectos de
geminação no âmbito do
eTwinning

Peso

50%

Ind.4

Nº de Escolas participantes
nas actividades Seguranet

Peso
Ob. 3

Superou

40%

Definir as metas de
aprendizagem para o
curriculo nacional

Ob. 2

Ano 2010

368

262

50%

Ponderação de 30%
Ind.5

% de Docentes que
concluem a formação no
novo programa de português

Peso

22,5%

Ind.6

% de Docentes que
concluem a formação no
programa de ensino
experimental das ciências

Peso

22,5%

Ind.7

% de Docentes que
concluem a formação no
novo programa da
matemática

Peso

22,5%

Ind.8

% de Docentes
Coordenadores que
concluem a formação no
âmbito da Educação para a
Saúde

Peso

17,5%

Ind.9

% de Docentes que
concluem a formação no
âmbito das AEC's

Peso

Não
comparável

97%

114%

> 85%

87,7%

117%

85%-95%

> 95%

99%

116%

60%

85%-90%

> 90%

94%

111%

76%

80%-85%

> 85%

85%

95%

75%-85%

15%
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81,2%

101,5%

Ob. 4

[OE3]

Ponderação de 20%

Ind.10
Garantir a existência de
dispositivos de
acompanhamento e
monitorização de
programas e de projectos
que se inscrevam nas
prioridades de política
educativa e assegurar a
validação dos recursos
didático-pedagógicos

EFICIÊNCIA

Peso

20%

Ind.11

% dos programas e
projectos com dispositivos
de acompanhamento

Peso

50%

60%

70%

> 70%

99,07%.

75% a 85%

> 85%

100%

8

10

14,50%

15,66%

>15,95%

18,84%

N/A

até 20 de
Novembro

até 31 de
Outubro

até 20 de
Novembro

2

3

3

N/A

3a4

>4

3,26

93%

N/A

90%

91% a
100%

90%

100%

142%

133,3%

N/A
Ind.12

nº de estudos efectuados e
concluidos

Peso

30%

5
62,5%

30%

Ob. 5

[OE1]

Ponderação de 65%

Aumentar a % de alunos
inscritos nas actividades
de desporto escolar com
os recursos e organização
existente

Ob. 6

[OE2]

Ind.13

Taxa de variação entre 2009
e 2010 da percentagem de
alunos inscritos nas
actividades do Desporto
Escolar em relação ao
universo de alunos possíveis

Peso

100%

120%

Ponderação de 35%
Ind.14

Melhorar a eficência da
comunicação das
actividades da DGIDC e
dos procedimentos
internos para
disponibilização da
informação

QUALIDADE

% de manuais escolares
homologados face aos
manuais de parecer
favorável sem condicionantes

Data de disponibilização do
novo portal

Peso

50%

Ind.15

Número de processos
desmaterializados e
integrados no Portal

Peso

50%

100%

150%

30%

Ob.
Ob 7
[OE1]
Assegurar a qualidade da
formação de formadores
no âmbito do Sistema de
Formação e de
Certificação em
Competências TIC.

Ponderação de40%

Ob. 8

Ponderação de 60%

[OE3]

Melhorar a qualidade dos
programas e medidas de
política educativa, no
âmbito da redução do
abandono escolar e de
promoção do sucesso
educativo.

Ind.16

Grau médio de satisfação
(escala de 1 a 5)

Peso

100%

Ind.17

% de recomendações e/ou
resultados dos estudos
aprovados, incorporados nas
medidas de política educativa

Peso

100%

Meios disponíveis
Recursos Humanos

Pontuação

Planeados (UERHP) Executados (UERHE)

Dirigente - Direcção Superior

20

100

90

Dirigente - Direcção Intermédia

16

272

243

Técnico Superior

12

1392

1364

Assistente Técnico

8

424

315

Assistente Operacional

5

45

27

2233

2039

TOTAL

DGIDC Quar2010 3/3

Orçamento (milhares de €)
Funcionamento (inclui salários + encargos com pessoal)
PIDDAC

Estimado

Realizado

19853

13538

Não se aplica

Financiamento para Formação em competências TIC

Salários + Encargos com Pessoal

Não incluído no anterior orçamento da
DGIDC Portaria n.º 731/2009
Não incluído no anterior orçamento da
DGIDC mas incluido no orçamento de
funcionamento da DGIDC indicado
este ano

170

6039

Indicadores e fontes de verificação
Indicadores

Formulas de Cálculo

Fontes

Ind.1 - nº de meses para elaboração
d metas de
d aprendizagem
di
de
para a
Educação Pré-Escolar e Ensino Básico

C t
i
les
Contagem
simp

R l tó io d
lh
Relatór
do G
Grupo T
Trabalho

Ind.2 - nº de meses para elaboração
de metas de aprendizagem para o
Ensino Secundário

Contagem simples

Relatório do Grupo Trabalho

Ind.3 - Nº de projectos de geminação
Contagem simples
no âmbito do eTwinning

Internet (site)

Ind.4- Nº de Escolas participantes
nas actividades Seguranet

Contagem simples

Internet (site)

Ind.5 - % de Docentes que concluem
a formação no novo programa de
português

Nº de Docentes que concluem a formação no novo programa de português/ Nº de
docentes inscritos para a formação *100

Relatório Final

Ind.6 - % de Docentes que concluem
a formação no programa de ensino
experimental das ciências

Nº de Docentes que concluem a formação no programa de ensino experimental para as
ciências/ Nº de docentes inscritos para a formação *100

Relatório Final

Ind.7 - % de Docentes que concluem
a formação no novo programa da
matemática

Nº de Docentes que concluem a formação no programa da matemática/ Nº de docentes
inscritos para a formação *100

Relatório Final

Ind.8
Ind 8 - % de Docentes
Coordenadores que concluem a
formação no âmbito da Educação
para a Saúde

Nº de Docentes que concluem a formação no âmbito da Educação para a Saúde/ Nº de
docentes inscritos para a formação *100

Relatório Final

Ind.9 - % de Docentes que concluem
a formação no âmbito das AEC's

Nº de Docentes que concluem a formação no âmbito das AEC's/ Nº de docentes inscritos
para a formação *100

Relatório Final

Ind.10 - % de manuais escolares
certificados e homologados

Nº de manuais escolares certificados e homologados/Nº de manuais escolares submetidos
Relatório Final
a certificação e homologação *100

Ind.11 - % dos programas e
projectos com dispositivos de
acompanhamento

Nº de dispositivos de acompanhamento dos programas implementados/Nº dos programas
Relatório de actividades DGIDC / Base de dados DGIDC
e projectos desenvolvidos pela DGIDC *100

Ind.12 - nº de estudos efectuados e
concluídos

Contagem simples

Relatório Actividades DGIDC

Ind.13 - Taxa de variação entre 2009
e 2010 da percentagem de alunos
inscritos nas actividades do Desporto
Escolar em relação ao universo de
alunos possíveis praticantes (público
alvo)

[( inscritos no DE 2010 / alunos do 2º e 3º CEB e ES 2010) - ( inscritos no DE 2009 /
alunos do 2º e 3º CEB e ES 2009)] * 100

Relatório Anual do GCDE

Ind.14 -Data de disponibilização do
novo portal

Concretização

Internet (site)

Ind.15 Número de processos
desmaterializados e integrados no
Portal

Concretização

Internet (site)

Ind.16 - Grau médio de satisfação
(escala de 1 a 5)

Cálculo de média das respostas

Questionário de formação

Ind.17 - % de recomendações e/ou
resultados dos estudos aprovados,
incorporados nas medidas de política
educativa

Recomendações e ou resultados dos estudos aprovados, incorporados nas medidas de
política educativa / nº de recomendações e ou resultados dos estudos aprovados
determinados pelas medidas de política educativa * 100

Relatório Actividades DGIDC
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ndário e da educação extraíticas, designadamente nas
mo acompanhar e avaliar a
e Coordenador da Rede de

l, garantia da educação

Desvios
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Desvio
-10
-29
-28
-109
-18
-194
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Desvio
68,2%
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