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AInterna – Plataforma de Avaliação Interna 

A plataforma de avaliação interna é um repositório de questionários online para que as escolas 

possam ter, por período e anualmente, resposta às questões colocadas pelas equipas de avaliação 

interna acerca da atividade escolar nas suas várias vertentes. 

  

Esta aplicação permite extrair uma bateria de indicadores através de relatórios quantitativos (gráficos 

e mapas) e qualitativos (dados descritivos) dando resposta às necessidades de construção de relatórios 

e consequentemente apoio ao planeamento, inovação e desenvolvimento da atividade educativa 

desenvolvida pelas escolas. 

  

De utilização simples e com acesso direto aos questionários via web, os alunos, docentes, não docentes 

e encarregados de educação podem responder a estes questionários com um simples clique em cada 

pergunta que lhes é colocada. 

  

As equipas de avaliação interna ficam com muito do seu trabalho de compilação de informação facilitado 

e com uma ferramenta imprescindível para desenvolverem os seus relatórios. 

  

Funcionalidades 

      Acesso por tipo de utilizador: Aluno/ Professor/ Funcionário/ Enc. Educação; 

      Construção de questionários por ano letivo; 

      Estabelecer critérios gerais para cada grupo de parâmetros / perguntas; 

      Gestão de cada questionário: colocar online, selecionar por período e por tipo de utilizador; 

      Visão global e segmentada de respostas por questionário e conjunto de questionários; 

      Importação de utilizadores (alunos, profs e funcionários); 

      Estatísticas em tempo real, por questionário e através de gráficos dinâmicos; 

      Exportação de dados em excel. 
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ÁREA DE GESTÂO 

1 – Entrada na Plataforma 

Para aceder à Plataforma de Avaliação Interna utilize o link disponível no site da escola ou digite na barra de 

endereços do Browser o seguinte endereço (utilizar sempre o browser Chrome da Google): 

 http://digitalorg.dyndns.org/fmi/webd/BD_AInterna_EPACSB 

 Pressione sobre as palavras AInterna (1) 

 

Selecione o tipo de utilizador (1), pressione botão entrar (2) 
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Digite as suas credenciais na nova caixa de diálogo (1) e (2), as mesmas que utiliza para aceder ao programa 

EscolaPro.ORG. 
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2 – Área de Gestão / Visão Global 

Área exclusiva do utilizador Direção onde se vai encontrar a área de trabalho para criar e gerir os questionários 

que vão fazer parte integrante da Plataforma de Avaliação Interna 

Após a entrada no sistema vai encontrar um ecrã como a imagem que se segue: 

 
 
1 – Área onde estão listados os tipos de questionários. Esta área serve para dividir os tipos de questionários de 

acordo com o objetivo geral a que se destinam. 

2 – Área onde se encontram todos os questionários do tipo selecionado em 1 e os dados que caracterizam de 

uma forma mais específica cada questionário, qual o status em que se encontram (aberto/fechado, período), 

assim como o acesso às respostas e aos gráficos com os resultados de cada questionário. 

3 – Continuação da caracterização dos questionários. 

4 – Clicando no Tipo de questionário, encontramos na área 2 todos os questionários que foram criados para o 

tipo especificado. 

5 – Opções que vão caracterizar o questionário e o seu estado: 

 - Questionário ativo sim/não: Quando o questionário está ativo significa que está aberto para ser 

respondido pelos utilizadores a que se destina 

 - Período ativo: Período aberto para ser utilizado pelos utilizadores. O mesmo questionário pode ter 

respostas para cada período que estiver selecionado. Se for um questionário para ser respondido uma só vez 

coloca-sé sempre 3P. 

 - Utilizadores do questionário: O mesmo questionário pode destinar-se a vários, ou a um só tipo de 

utilizador. Os Utilizadores podem ser: Alunos, Encarregados de Educação, Funcionários da escola ou Professores. 
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 - Respostas: Área onde se controla quem respondeu ao questionário selecionado, de forma também a 

saber quem não o fez por exclusão de partes. 

- Resultados: Área onde se encontram os resultados das respostas através de gráficos segmentados. 

Só se pode aceder aos Resultados quando o questionário se encontra não ativo na secção Período ativo. 

- Prof / Disc: Área onde se confirma através da opção “sim” se o questionário se destina a avaliar pelos 

alunos cada professor e cada disciplina lecionada por esse professor. 

 - Atividades: ao clicar “sim” estamos a dizer que é um questionário que se destina a avaliar as atividades 

que constam do PAA (Plano Anual de Atividades) que foram criadas na respetiva plataforma. 

 - Idades: ao clicar “sim” estamos a dizer que é um questionário que vai também ser segmentado de 

acordo com as faixas etárias dos utilizadores e também a antiguidade na escola no caso dos professores e 

funcionários. 

6 – Questionário selecionado (continuação). 

7 – Critérios de seleção por idades, quando essa opção está ativada, utilizando os operadores “<”, “>”, “<=” e 

“>=”. 

8 – Questionários - Área reservada à construção dos questionários (ver secção seguinte: Criar um novo 

questionário). 

9 – Utilizadores - Área reservada ao controlo dos utilizadores: alunos, Professores e Funcionários. 

10 – Sair – Sair da Plataforma de Avaliação Interna. 
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2 - Criar um novo questionário 

 

1 – Inserir Tipo de Questionário – Botão que cria um novo tipo de questionário (ver secção anterior). 

2 – Criar Questionário – Botão que cria um novo tipo de questionário (ver secção anterior). 

3 – Introdução – Caixa de texto para inserir uma introdução ao questionário para ser visualizada no cabeçalho. 

4 – Níveis de Resposta – Caixa de texto para inserir uma descrição para os valores quantitativos da avaliação 

utilizada no questionário (ex. Fraco, Suficente, Bom, Muito Bom). 

5 – Inserir Novo Critério – botão para criar um critério ou grupo de perguntas relacionadas com um tema. 

 

1) Escolher uma Letra para ordenar o critério. 

2) Digitar um nome para o critério que defina o âmbito das perguntas que contêm. 

3) Clicar no botão “Inserir Novo Critério”. 
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6 – Inserir Parâmetro ou Pergunta – botão para criar um parâmetro ou pergunta relativas ao critério 

selecionado: 

 

1) Escolher um número de ordem para a pergunta a criar. 

2) Campo para digitar a pergunta. 

3) Pergunta após ter sido criada. 

4) Botão para criar a pergunta e inseri-la no questionário. 

 

7 – Selecionar Tipo de resposta – Drop Box para escolher o Tipo de Resposta ou tipo de avaliação para uma 

pergunta. 

 

8 – Com Observações – Drop Box tipo sim/não para escolher se a pergunta inclui uma caixa de texto para o 

utilizador completar a sua resposta com um comentário ou observação. 
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3 – Visualizar um questionário pronto 

 
 
1 – Questionário Detalhe – Botão de navegação para aceder a esta área onde se visualiza um questionário 

completo, e de acordo como vai ser visualizado pelos utilizadores mas com opção de mudar o Tipo de Resposta 

ou se tem ou não Observações 

2 – Scroll – Botão em formato Scroll para se poder arrastar e ver as perguntas todas do questionário. 

3 – Alterar avaliação – Drop Box para poder Alterar o Tipo de Resposta ou tipo de avaliação para uma pergunta. 

4 – Alterar Observações – Drop Box tipo sim/não para Alterar a opção da pergunta se esta inclui uma caixa de 

texto para o utilizador completar a sua resposta com um comentário ou observação. 
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4 – Gerir e Importar Utilizadores 

 
 
1 – Utilizadores – Botão de navegação para aceder à área onde se visualiza os utilizadores dos questionários de 

acordo com a opção escolhida para cada questionário. 

2 – Importar Alunos – Botão para importar do programa EscolaPro_org todos os alunos matriculados no ano 

letivo atual. 

3 – Listagem de alunos – Listagem dos alunos já importados 

4 – Importar Professores / Disciplinas – Botão para importar do programa EscolaPro_org todos os Professores 

da Escola e disciplinas que lecionam assim como todos os funcionários que constam no programa. 

5 – Listagem de profs – Listagem dos Professores e Funcionários já importados. 

6 – Importar Cursos – Botão para importar do programa EscolaPro_org todos os Cursos que a escola dispõe, e 

onde existem alunos a frequentar esses cursos. 

7 – Listagem de Cursos – Listagem Cursos já importados. 

 

. 
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RELATÓRIOS 

1 – Acesso aos resultados de um questionário 

ATENÇÂO: Para ter acesso aos resultados dos questionários será necessário aceder à plataforma de Avaliação 

Interna através da Aplicação Filemaker PRO versão 14.0 instalada num computador e não através da WEB. 

 
 
1 – Visão Global – Botão de navegação para aceder à área onde é possível aceder aos resultados de um 

questionário após todas os utilizadores terem respondido a esse questionário. 

2 – Tipo de Questionário – Selecionar o Tipo de Questionário que se pretende. 

3 – Questionário – Selecionar o Questionário do qual se pretende obter os resultados. 

4 – Questionário Ativo – Verificar se o questionário se encontra desativado, ou seja, com a opção “Não” 

selecionada. 

5 – Resultados – Botão que dá acesso aos resultados do questionário selecionado. 
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1 – Avaliação Global 
 

 
 
Este gráfico representa os resultados globais por parâmetro (ou resposta) relativos a um determinado Critério 

(A – Avaliação do Professor) e respondidos por todos os alunos. 

1 – Gráfico relativo ao Critério A  – Gráfico que representa os valores médios referentes ao Critério A (grupo de 

respostas) 

2 – Respostas  – Valores por resposta. 

3 – Valor Médio do grupo  – Valor médio de todas as respostas relativas ao Critério “A. Avaliação do Professor”. 

4 – Número de Respostas  – Total de respostas do questionário. 

5 – Visualizar  – barra de Scroll para visualizar os restantes Critérios e gráficos relacionados. 

6 – Avaliação por Critério – Botão para se visualizar as respostas de totais por critério ou grupo de respostas. 

7 – Prof/Disciplina  – Sendo que este questionário serve para avaliar os professores e as disciplinas por estes 

lecionadas, este botão aparece automaticamente quando esta opção está selecionada neste questionário. 

No caso do questionário em questão ser uma avaliação das atividades (PAA) o botão que aparece será 

Atividades. Se a opção idade estiver ativada no questionário, vai aparecer também um botão para resultados 

segmentados por critérios etários ou de antiguidade no caso dos professores e/ou Funcionários (Ver ponto 2. 

Área de Gestão / Visão Global) 
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2 – Avaliação por Período 
 

 
 
Este gráfico representa os resultados por parâmetro (ou resposta) relativos aos vários Critérios e respondidos 

por todos os alunos segmentado por período. 

1 – Gráfico relativo ao Critério A  – Gráfico que representa os valores médios referentes ao Critério A (grupo de 

respostas) por período. 

2 – Respostas relativas ao Critério A  – Respostas e valores médios referentes ao Critério A (grupo de respostas) 

por período. 

3 – Botões par impressão – Botões para extrair resultados em formato Excel e em formato PDF. 

 
3 – Avaliação por Curso 
 

 
 
Estes gráficos representam os resultados por parâmetro (ou resposta) relativos aos vários Critérios e 

respondidos por todos os alunos segmentados por Curso 
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4 – Avaliação por Turma 

 

Gráfico representativo dos resultados por parâmetro (ou resposta) relativos ao Critério “A. Avaliação do 

Professor” e respondidos por todos os alunos segmentados por Curso e cada Turma desse curso. 

 

4 – Avaliação Professor/Disciplina 

 
 
Tabela representando as avaliações dadas pelos alunos a cada um dos professores em cada período e no ano 

letivo em geral, por cada disciplina lecionada, assim como o número de respostas/alunos que avaliaram cada 

Professor/Disciplina. 
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SUBMETER UM QUESTIONÁRIO 

Exemplo de submissão de um questionário por parte de um aluno 

Para aceder à Plataforma de Avaliação Interna utilize o link disponível no site da escola ou digite na barra de 

endereços do Browser o seguinte endereço (utilizar sempre o browser Chrome da Google): 

 http://digitalorg.dyndns.org/fmi/webd/BD_AInterna_EPACSB 

 Pressione sobre as palavras AInterna (1) 

 

Selecione o tipo de utilizador (1), pressione botão entrar (2) 

 

 

 

 

http://www.galoit.com/
http://digitalorg.dyndns.org/fmi/webd/BD_AInterna_EPACSB


 

Mercúrio TIC, Lda 
R. Possidónio da Silva, 13 – 3º esq. Rect. 
1350-246 Lisboa – Portugal 
tel. (+351) 213.951.092 
info@mercuriotic.com 
www.mercuriotic.com 

17 

O aluno deve introduzir as suas credenciais na nova caixa de diálogo que no caso dos alunos será (1), o número 

de processo do aluno na escola e (2), o respetivo número do cartão de Cidadão completo (ex. 12345678zz9) 

 

Ao fazer login o aluno vai encontrar uma página com os questionários a que tem de responder de acordo com o 

Período e a turma a que pertence: 

 

1 – Selecionar o questionário a que pretende aceder. 

2 – Selecionar o Professor/Disciplina que pretende avaliar. 

3 – Clicar no botão “Abrir”. 

4 – Exemplo de um questionário já submetido pelo aluno, ou seja, o aluno não pode avaliar o mesmo 

Professor/Disciplina 2 vezes. 

Este exemplo serve para um questionário para avaliação do Professor pelos alunos. No caso de ser um 

questionário em que seja avaliar outra questão os passos a seguir são sempre (1) Selecionar o questionário e 

depois (3) Abrir. 
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Exemplo de um questionário aberto: 

 

1 – Cabeçalho do questionário. 

2 – Área onde o aluno lança as avaliações assinalando qual o valor que atribui à questão posta. 

3 – Scroller para descer a página e visualizar as questões a avaliar. 

4 – Botão para submeter o questionário após avaliar todas as questões. Só poderá submeter um questionário 

após aparecer a palavra “completo” nesta área. 

 
 
 
 
 
 
 

Recomendações 

A Plataforma de Avaliação Interna é um programa desenvolvido para a plataforma web, pelo que utiliza uma 3ª 

parte responsável pelo seu funcionamento, neste caso os browsers, como tal pode encontrar por vezes falhas 

no sistema. Mantenha o seu computador e respetivo browser atualizados. 

Em caso de dúvida ou dificuldade contacte o administrador responsável na sua escola/ entidade. 
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