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1. INTRODUÇÃO  

O relatório que agora é dado a conhecer, é o quarto apresentado neste ano letivo, e representa 

o culminar do processo de avaliação interna do Agrupamento de Escolas de Souselo, levado a cabo 

pela equipa do Observatório da Qualidade, contando certamente com a participação de toda a 

comunidade educativa. 

Ao longo de todo este processo foi nosso objetivo fazer da autoavaliação um meio de 

diagnóstico, de identificação das áreas onde se pode proceder ao aperfeiçoamento e reforçar a 

melhoria constante das dinâmicas e estratégias cujos resultados já são visíveis e positivos. 

À semelhança do que já tem vindo a ser a prática do Observatório da Qualidade é através da 

recolha de informações em questionários dirigidos e tratamento estatístico destes dados que se 

concretiza e mede o grau de execução dos nossos procedimentos e respetivo impacto na comunidade 

escolar. 

Todo o processo de autoavaliação é complexo e ao mesmo tempo ele próprio evolutivo. 

Concomitantemente tornou-se importante fazer os devidos ajustes e acertos, pelo que se decidiu 

proceder à alteração dos questionários, de forma a torna-los mais adequados à realidade atual do 

Agrupamento, ao mesmo tempo que se prevenia uma certa “mecanização” das respostas.  

O Projeto Educativo TEIP do Agrupamento continuou, indubitavelmente, a ser o mecanismo 

central da avaliação interna na medida em que foi nosso objetivo principal acompanhar a sua 

implementação e grau de concretização. O plano de melhorias traçado pretendeu dar o seu 

contributo para se atingirem os objetivos e as metas nele definidas. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes distintas. Na primeira serão apresentados os 

resultados dos questionários efetuados aos alunos, pessoal não docente e professores/educadores. 

Serão ainda divulgados os resultados da entrevista (em focus group) realizada aos delegados do 3º 

ciclo. Na segunda encontrar-se-á uma análise reflexiva acerca do plano de melhorias implementado 

bem como sugestões a ter em conta no próximo ano letivo, algumas emanadas das reuniões dos 

diferentes departamentos curriculares, outras propostas pelos responsáveis/coordenadores das 

diferentes ações e projetos e, por fim, aquelas que, no entender da equipa, deverão nortear o 

trabalho de autoavaliação no próximo ano letivo.  

 Quanto à monitorização das ações do Projeto TEIP, avaliação interna e externa, à semelhança 

do que já aconteceu nos dois anos letivos anteriores e dada a multiplicidade de dados, entendemos 

que os resultados deveriam ser apresentados em documento próprio, para além de que permitirá 

dar continuidade à metodologia utilizada no corrente ano letivo. Os dois documentos não são 

propriamente estanques, mas antes, complementares. Deverão, por isso, ser analisados em conjunto 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1


Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar. 

Ano letivo 2014/2015 

5  
 

 

 

para que a triangulação da informação nos permita ver com clareza os nossos pontos fortes e os 

menos positivos e, assim, agir em conformidade.  

2. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO  

Na constituição da equipa de autoavaliação, a Direção nomeou os seguintes elementos:  

 Anabela Carvalho (docente de Educação Física, departamento Expressões, 3.º ciclo); 

 Ana Helena Silva (docente de Matemática, departamento de Ciências Exatas, Físicas 

e Naturais, 3º ciclo); 

 Bruno Teixeira (docente Educação Especial, departamento Expressões); 

 Bruno Soares (docente do departamento do 1.º ciclo); 

 Cristina Pina (docente de Português, departamento Línguas, 3.º ciclo); 

 Dulce Rodrigues (docente de Português, departamento Línguas, 3.º ciclo); 

 Dulcineia Ramos (Coordenadora, docente de Educação Física, departamento 

Expressões, 3.º ciclo);  

 Elisabete Reimão (docente de Geografia, departamento Humanidades, 3.º ciclo); 

 João Sampaio (docente de Matemática e Ciências Naturais, departamento de 

Ciências Exatas, Físicas e Naturais, 2º ciclo); 

 Márcia Vasconcelos (docente de Matemática e Ciências Naturais, departamento de 

Ciências Exatas, Físicas e Naturais, 2º ciclo); 

 Maria de Fátima Bento (educadora, departamento do Pré-escolar); 

 Maria do Carmo Rolão (docente do departamento do 1.º ciclo); 

 Maria do Céu Correia (docente de Português/ História e Geografia de Portugal, 

departamento Humanidades, 2.º ciclo); 

 Maria Luísa Barros (educadora, departamento do Pré-escolar); 

 Maria Madalena Gouveia (docente de Educação Especial, departamento Expressões); 

 Teresa Monteiro (docente do departamento do 1.º ciclo); 

 Josefa Soares (não docente, representante dos Encarregados de Educação); 

 Eva Cardoso (não docente, representante dos Assistentes Operacionais). 

 

Para a concretização do processo de avaliação interna, a Coordenadora beneficiou de três blocos 

semanais de 90 minutos na componente não letiva. As reuniões de trabalho foram, 

maioritariamente, realizadas fora do horário letivo de forma a conciliar os horários dos Docentes com 

o dos representantes dos Encarregados de Educação e dos Assistentes Operacionais.  
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3. ENQUADRAMENTO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

3.1. Fundamentação e finalidade da avaliação interna  

À semelhança do que foi dito em anos letivos anteriores, estamos perante uma dinâmica 

educativa em que cada vez mais se exige a prática de dinâmicas de avaliação sistemáticas e 

coerentes, não só por força da lei nº 31/2002, mas sobretudo por um princípio de confiança no 

trabalho que se desenvolve no Agrupamento e de uma profunda convicção de que a avaliação 

constitui uma poderosa estratégia para produzir conhecimento sobre as suas diferentes dimensões 

e construir melhores oportunidades educativas, capazes de promover uma cultura de melhoria 

continuada.  

 

3.2. Objetivos da avaliação interna  

Segundo o Artigo 3º do Lei n.º 31/2002 de 20 de Dezembro, são objetivos do sistema de 

avaliação enquanto instrumento central de definição das políticas educativas, os seguintes objetivos: 

a) Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis 

de eficiência e eficácia, apoiar a formulação e desenvolvimento das políticas de educação e 

formação e assegurar a disponibilidade de informação de gestão daquele sistema; 

b) Dotar a administração educativa local, regional e nacional, e a sociedade em geral, de um 

quadro de informações sobre o funcionamento do sistema educativo, integrando e 

contextualizando a interpretação dos resultados da avaliação; 

c) Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e 

responsabilidade nas escolas; 

d) Permitir incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e 

dos resultados das escolas, através de intervenções públicas de reconhecimento e apoio a 

estas; 

e) Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no 

processo educativo; 

f) Garantir a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos de educação e de ensino;  
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g) Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa, em especial dos 

professores, dos alunos, dos pais e encarregados de educação, das autarquias locais e dos 

funcionários não docentes das escolas; 

h) Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos 

resultados do sistema educativo e dos projetos educativos; 

i) Participar nas instituições e processos internacionais de avaliação dos sistemas educativos, 

fornecendo informação e recolhendo experiências comparadas e termos internacionais de 

referência. 

(Lei do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior, Lei N.º 31/2002, de 20 de Dezembro) 

Ora, seguindo os pressupostos da lei, a nossa avaliação interna estrutura-se de forma a que nos 

seja possível:   

• Implementar o plano de melhorias de acordo com as prioridades estabelecidas (no final do 

de cada ano letivo); 

• Dar continuidade à implementação de processos de autoavaliação de acordo com as 

características do Agrupamento; 

• Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de autoavaliação contínua e 

sistemática; 

• Desencadear hábitos de diálogo e de reflexão interna sobre as questões da qualidade 

educativa e sucesso escolar nas escolas; 

• Incentivar e sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a necessidade de 

uma participação ativa, no processo educativo, valorizando o seu papel neste processo que 

se pretende partilhado e participado por todos os elementos da comunidade escolar.  

 

3.3. Domínios de Intervenção  

A Lei nº 31/2002 aponta os domínios de intervenção num projeto de autoavaliação. Assim, e em 

articulação com as orientações expressas na legislação referida, a avaliação assenta nos seguintes 

aspetos: 

• Grau de concretização do Projeto Educativo;   
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• Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes 

de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à 

integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade dos 

alunos;  

• Desempenho do órgão de administração e gestão da Escola; 

• Sucesso escolar 

o frequência escolar; 

o resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos; 

• Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.  

 

4. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO   

Atendendo à especificidade da organização escolar, o Agrupamento de Escolas de Souselo 

construiu o seu próprio processo de autoavaliação, partindo de modelos instituídos, modulando e 

adaptando às singularidades da organização. Dessa forma iremos descrever o processo segundo os 

seus quatro eixos fundamentais: 

1. Referencial 

2. Organização 

3. Objetos / instrumentos 

4. Devolução / Efeitos 

4.1 Referencial 

  
 O referencial foi organizado de acordo com a Lei nº 3/2002, o Projeto educativo e o Quadro 

referencial da IGE. 

 

4.2 Organização  

 

No que respeita à organização do processo, a equipa que constitui o Observatório da Qualidade 

é constituída por 18 elementos representativos dos 6 departamentos curriculares, dos encarregados 

de educação e do pessoal não docente. Esta equipa delineou um plano de ação, inicialmente 

apresentado à Direção que o aprovou e que foi, posteriormente, divulgado à comunidade educativa. 
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Assim, o processo desencadeou-se ao longo do ano letivo sendo que em cada um dos períodos foram 

desenvolvidas ações muito concretas.  

A figura abaixo representada pretende esquematizar as fases do nosso ciclo avaliativo:  

 

Ciclo de Aplicação do Processo de Autoavaliação do Agrupamento 

4.1.1. 1.º Período  

No início do primeiro período foi aprovado o regimento interno do “Observatório da Qualidade”; 

foi feita a divulgação dos resultados da avaliação interna realizada no ano letivo anterior. Essa 

divulgação começou pela publicação do relatório final na plataforma Moodle do Agrupamento, pelo 

envio do mesmo para os diferentes coordenadores de Departamento que, por sua vez, se 

encarregaram de o reencaminhar aos diferentes docentes. À restante comunidade educativa, os 

resultados do relatório chegaram a partir da página da Internet do Agrupamento. 

Depois de se ter procedido à análise reflexiva do relatório de avaliação interna e de se ter 

realizado uma triangulação dos dados recolhidos, foi possível delinear e definir quais as estratégias 

de melhoria a implementar de acordo com as prioridades detetadas. Foi feita uma proposta à direção 

do Agrupamento e criado um plano de melhorias. Foram elaborados dois documentos de trabalho, 

um interno, em articulação com o Projeto Educativo e outro, simplificado, que foi distribuído pelos 

Encarregados de Educação do Agrupamento, sob a forma de um desdobrável. Assim, as principais 

prioridades e estratégias a implementar foram as seguintes:  

a) Melhoria dos Resultados Escolares  

 Oferta de diversas atividades extracurriculares (clubes): 

o Ciência para Todos; 
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o Histórias para Crescer; 

o Manutenção das tutorias; 

o Assessorias às turmas/alunos com mais dificuldades do 1º ciclo (Ação 

“Fundamentalis”) 

o Assessorias às turmas/alunos com mais dificuldades 2º/3º ciclo (Ação “Diferenciar 

para Unir”) 

o Laboratório de Inglês 

 Apoios Português e Matemática (Portulab e Matlab); 

 Manutenção das AECs de educação física, inglês e música; 

 Dinamização da biblioteca escolar;  

 Equipa de integração escolar 

 Dinamização da Biblioteca Escolar 

b) Melhoria do clima escolar  

 Dinamização de ações/atividades que visam a melhoria do clima escolar e o combate à 

indisciplina: 

o Histórias para Crescer; 

o Estrela Polar;  

o Viver a Escola; 

o Sensibilizar; 

o Rumo; 

o MAOS  

o Tec’Arte 

 Existência de um gabinete de apoio ao aluno e à família (GAAF); 

 Manutenção da equipa multidisciplinar (psicóloga e assistente social);  

 Dinamização do projeto de combate à indisciplina;  

 Participação no programa da Assembleia da República—Parlamento dos Jovens; 

 Ações de sensibilização para alunos e encarregados de educação. 

 Equipa de integração escolar; 

c) Envolvimento dos Encarregados de Educação na Vida Escolar  

 Dinamização de ações/atividades, nomeadamente:  

o Viver a Escola; 

o Histórias para Crescer; 

o  Sensibilizar. 
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o Tecn’Arte EE 

 Biblioteca Escolar; 

 Ações de formação/sensibilização para Pais e Encarregados de Educação.  

 Gabinete de Apoio ao aluno e à Família 

 

No que respeita à caixinha de sugestões colocada no átrio da escola sede de agrupamento não 

foi recebida nenhuma sugestão de melhoria. O mesmo aconteceu com o endereço eletrónico que foi 

disponibilizado aos Encarregados de Educação o qual não acusou a receção de nenhuma sugestão.  

No sentido de se atingir um dos objetivos do Projeto Educativo, deu-se continuidade à 

dinamização do projeto de combate à indisciplina cujas metas a atingir seriam a melhoria do clima 

escolar; a redução do número de processos disciplinares e a melhoria das atitudes dos alunos nos 

diferentes espaços escolares, promovendo uma efetiva articulação entre diferentes atividades 

curriculares e extracurriculares. Para avaliar os efeitos da implementação das diferentes estratégias 

foi monitorizado, por período, o número de medidas disciplinares aplicadas por ano de escolaridade, 

quais as que foram alvo de procedimento corretivo ou sancionatório. Esses dados constam do 

relatório de monitorização.   

4.1.2. 2.º Período  

No início do 2.º período foi elaborado o relatório de monitorização onde se avaliou a 

concretização das metas definidas no Projeto Educativo TEIP, nomeadamente: 

 Resultados escolares (avaliação interna) dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos; 

 Planos de acompanhamento de atividades pedagógicas e de desenvolvimento 

implementados. 

 Ações TEIP  

o Apoio à melhoria das aprendizagens  

o Diferenciar para Unir  

o Fundamentalis (1.º ciclo) 

o Matlab 

o Ciência para Todos  

o Laboratório de Línguas  

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1
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o Portulab/  “Escrevo, Logo Existo!” 

 Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina 

o Estrela Polar 

- Indisciplina (participações disciplinares; alunos acompanhados pelo 

GAA)  

- Abandono escolar/Absentismo 

- Assiduidade discente 

 

o Rumo 

 

Os dados constantes do relatório de monitorização foram apresentados em Conselho 

Pedagógico e posteriormente divulgados em Departamento junto de todos os docentes para que 

fosse possível promover uma reflexão e uma redefinição de estratégias conducentes à concretização 

das metas definidas. Em reunião de equipa do Observatório da Qualidade também foram analisados 

esses resultados e foram propostas alterações.  

 Os questionários a aplicar ao pessoal não docente e aos professores /educadores foram 

reformulados, tal como havia sido sugerido no relatório final do ano anterior pela respetiva equipa. 

Como tal, foi constituído um grupo de trabalho do qual fizeram parte alguns elementos da 

equipa. Esta reformulação visou sobretudo a redução do número de perguntas dos 

questionários, dado que os anteriores eram muito extensos e a simplificação das opções de 

resposta, uma vez que a compreensão das escalas tem sido um problema recorrente ao 

longo dos últimos anos. O questionário dos alunos foi colocado online na plataforma Google 

Docs, para facilitar o seu tratamento estatístico. Ainda no decorrer do 2º período foi aplicado 

o questionário ao pessoal não docente. Por fim, procedeu-se à elaboração de um guião para 

uma entrevista semiestruturada a ser aplicada a um grupo de focagem (delegados do 3º 

ciclo). 

No sentido de se promover a comunicação do trabalho efetuado junto da comunidade foi 

enviado um desdobrável com um sumário dos resultados da avaliação interna do 2º período.  

 

 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1


Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar. 

Ano letivo 2014/2015 

13  
 

 

 

4.1.3. 3.º Período  

No terceiro período procedeu-se novamente à monitorização dos resultados escolares, desta 

feita, do 2.º período.  

Foram aplicados os questionários de avaliação interna a todas as turmas do Agrupamento (por 

amostragem), excetuando as do pré-escolar e 1.º, 2º e 3º ano do 1.º ciclo, por considerarmos que 

estes alunos revelam ainda pouca autonomia no seu preenchimento.  

Depois dos questionários terem sido todos aplicados (processo que decorreu entre os dia 08/04 

e 28/04 para os 2º e 3º ciclos e entre o dia 10/04 e 04/05 nas escolas do 1º ciclo) procedeu-se à 

análise e tratamento estatístico dos questionários elaborados aos alunos. Ainda durante o mês de 

abril, mais concretamente no dia dezasseis, foram realizadas as entrevistas aos delegados de turma. 

 

Durante todo o terceiro período a equipa de avaliação interna procedeu à recolha de informação 

através da análise de documentos produzidos pelos diferentes departamentos, nomeadamente a 

última ata onde foi solicitada a identificação dos pontos fortes e fracos de cada Departamento e do 

Agrupamento, bem como sugestões de melhoria. Foi elaborado o terceiro relatório de monitorização 

onde, para além dos elementos anteriormente referidos, se incluiu uma breve referência aos 

resultados do Pré-escolar.  

Toda a informação recolhida foi, mais uma vez, alvo de uma triangulação no sentido de se 

aferirem novas prioridades e novas estratégias, a divulgar e implementar no próximo ano letivo.  

No seguimento da parceria com o OBVIE e consequência da Ação de Formação 

“A autoavaliação das escolas e a construção de currículos significativos (IV Ciclo de 

Debates OBVIE 2015) ”, a equipa do Observatório da Qualidade participou no II 

Seminário  Internacional de Educação e Formação - Observatórios entre a Escola e a Sociedade”, 

apresentando uma comunicação na modalidade de poster intitulado “Dar Voz Aos Alunos”. Esta 

comunicação deu a conhecer os resultados das entrevistas aplicadas aos delegados de turma do 3º 

ciclo.  

 

4.3 Objetos/instrumentos 

 

O quadro que se segue relaciona os objetos de avaliação e os instrumentos utilizados para os 

avaliar e monitorizar, sistematizando o que se avalia e como se avalia. 

 

 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1


Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar. 

Ano letivo 2014/2015 

14  
 

 

 

OBJETO GERAL SUB - OBJETO INSTRUMENTOS 

RESULTADOS 

ESCOLARES 

Avaliação interna 

Programa JPM, tabelas de compilação de 

resultados comparativos e informações 

recolhidas de algumas ações TEIP (MatLab, 

PortuLab, Fundamentalis, Laboratório de Inglês, 

Diferenciar para Unir, Ciência para Todos, etc) 

Avaliação externa 

Tabelas de compilação de resultados 

comparativos, informações globais fornecidas 

pelo IAVE 

CULTURA DE 

ESCOLA 

Indisciplina/absentismo/aband

ono escolar 

Questionários para aplicação a alunos, 

professores/educadores, pessoal não docente e 

encarregados de educação, ficheiros específicos 

de recolha de dados junto dos DT, equipa de 

integração escolar e coordenadores de ações 

TEIP. 

Clima de escola 
Questionários a alunos, docentes, não docentes e 

encarregados de educação. 

Gestão 
Questionários a alunos, docentes, não docentes e 

encarregados de educação. 

Serviços de apoio e pessoal não 

docente 

Questionários a alunos, docentes, não docentes e 

encarregados de educação. 

ENSINO E 

APRENDIZAGEM  

Organização e Tipo de Trabalho 

na Sala de Aula  

Questionários a alunos, docentes, não docentes e 

encarregados de educação. 

Entrevista a grupos de focagem. 

Técnicas e instrumentos de 

avaliação 

Questionários a alunos, docentes, não docentes e 

encarregados de educação. 

Entrevista a grupos de focagem. 

Apoios educativos/ Ensino 

Especial/ SPO 

Questionários a alunos, docentes, não docentes e 

encarregados de educação. 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1
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4.4 Devolução e Efeitos 

 

A divulgação dos resultados obtidos à comunidade educativa é efetuada através de: 

 

 Elaboração de relatórios trimestrais de progresso 

 Elaboração de relatório de final de ano 

 Artigos no jornal escolar 

 Distribuição de panfletos aos encarregados de educação 

 Divulgação no site do agrupamento 

 Apresentação aos órgãos da escola 

 Elaboração trimestral de sumários executivos, visando uma maior e melhor difusão dos 

resultados. 

 

 A interpretação dos resultados obtidos anualmente traduz-se em: 

 

 Apresentação de um plano de melhoria anual 

 Reformulação de ações TEIP 

 Criação de novas ações TEIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

5.1. Questionário aos Alunos  

 

5.1.1. Informação e enquadramento 

Neste ano letivo foram submetidos 135 questionários dos alunos deste Agrupamento 

distribuídos da seguinte forma, 18 alunos no 1º ciclo e 117 alunos no 2º /3º ciclo. Quanto ao 1º ciclo, 

apenas foram aplicados questionários aos alunos do 4º ano de escolaridade uma vez que estes têm 

mais maturidade e autonomia. No que respeita à distribuição dos questionários no 1º ciclo, esta foi 

efetuada da forma: 

Alunos do 1º Ciclo – 4º ANO 

 Fonte Coberta Tarouquela Lavra Santa Isabel 

Nº alunos 23 18 10 8 

Alunos inquiridos 6 6 3 3 

Total 18 

 

No 4º ano de escolaridade, responderam ao inquérito onze alunos com 9 anos de idade, seis 

alunos com a idade de 10 e um com 11 anos (média= 9,4). Deste núcleo de alunos, treze eram do 

sexo masculino, que representavam 72,2% e cinco eram do sexo feminino, que representavam 

27,8% dos alunos. 

 Os 117 alunos do 2º/3º ciclos que responderam ao inquérito estavam distribuídos da seguinte forma: 

 
No 2º/3º ciclos, a amostra contemplou 69 alunos do sexo masculino, que representam 59% dos 

alunos e 48 do sexo feminino, representativos de 41% dos alunos.  

 

As idades dos inquiridos eram compreendidas entre os 10 e os 18 anos sendo a média de 12,5. 

 

Os questionários foram respondidos entre os dias 08/04 e 28/04/2015 nos 2º/3º ciclos. Nas 

escolas do 1º ciclo aplicaram-se entre os 10/04 e 04/05/2015.  

 Alunos do 2º/3º Ciclo 

5ºAno 6ºAno 7ºAno 8ºAno 9ºAno 
VOC 

A B C A B C D A B C D E A B C D A B C 

Nº alunos 16 24 20 19 19 19 18 20 21 19 20 19 19 18 15 19 17 16 18 21 

Alunos 
inquiridos  

20 25 30 23 14 5 

Total 117 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1
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O principal objetivo da aplicação destes questionários aos alunos é escrutinar a sua perceção do 

processo de ensino/aprendizagem e o grau de satisfação relativamente ao mesmo, sobretudo o que 

diz respeito à(s): 

 

 Ensino e Aprendizagem; 

 Cultura de Escola 

 Problemas e Aspetos Positivos da Escola 

 

5.1.2. Ensino e Aprendizagem  

 

No que respeita a este grupo de questões, o que se pretende é compreender a perceção que os 

alunos têm relativamente ao processo ensino aprendizagem e o grau de satisfação relativamente a 

esse processo, sobretudo o que diz respeito a: 

 

A - Organização e Tipo de Trabalho na Sala de Aula  

B - Técnicas e instrumentos de avaliação.  

 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1
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A - Organização e Tipo de Trabalho na Sala de Aula 
 

 

NA – Não aplicável 

 * Questão aplicada só ao 1.º ciclo 

 ** Questão aplicada só ao 2.º e 3.º ciclo 

 

Questionários 
2008/2009 

(%) 

Questionários 
2009/2010 

(%) 

Varia 
ção 
(pp) 

Questionários 
2010/2011 

(%) 

Varia 
ção 
(pp) 

Questionários 
2011/2012 

(%) 

Varia 
ção 
(pp) 

Questionários 
2012/2013 

(%) 

Varia 
ção 
(pp) 

Questionários 
2013/2014 

(%) 

Varia 
ção 
(pp) 

Questionários 
2013/2014 

(%) 

Varia 
ção 
(pp) 

 Sim Não Sim Não NA 09/10 Sim Não NA 10/11 Sim Não NA 11/12 Sim Não NA 12/13 Sim Não 13/14 Sim Não 14/15 

Conhece os 
conteúdos da 
disciplina. 

91 9 94 6 1 3 92 4 3 -2 97,5 0 2,5 5,5 95,4 2,8 1,9 -2,1 96,7 3,3 1,3 97,8 2,2 1,1 

Conhece os 
critérios de 
avaliação das 
disciplinas. 

91 9 87 13 4 -4 95 4 1 8 90,7 5,9 3,4 -4,3 99,1 0 0,9 8,4 96,7 3,3 - 2,4 94,8 5,2 -1,9 

Trabalhei em 
grupo. 

95 5 94 6 0 -1 95 4 1 1 98,3 0,8 0,8 3,3 91,7 7,4 0,9 -6,6 93,4 6,6 1,7 97,8 2,2 4,4 

Trabalhei 
individualmente 

95 5 92 8 1 -3 98 1 1 6 97,5 0,8 1,7 -0,5 93,5 6,5 0 -4 94,2 5,8 0,7 91,9 8,1 -2,3 

Os professores 
utilizaram 
materiais 
manipuláveis 
nas aulas 

---- ----- ----- ----- ----- ----- 86 10 5 ----- 92,4 5,9 1,7 6,4 88,9 7,4 3,7 -3,5 80 20 - 8,9 81,5 18,5 1,5 

Tive aulas com 
professores 
assessores. 

---- ----- ----- ----- ----- ----- 74 22 4 ------ 56,8 39 4,2 -17,2 74,1 19,4 6,5 17,3 73,6 26,4 - 0,5 87,4 12,6 13,8 

Frequentei as 
aulas de 
enriquecimento 
curricular 
(AECs)* 

---- ----- ----- ----- ----- ----- 100 0 0 ------ 92,7 0 7,3 -7,3 96 2,0 2,0 3,3 100 0 4 100 0 0 

Trabalhei/Obser
vei experiências 
em laboratório 
** 

53 47 26 74 12 -27 73,6 19 7 48 87,3 11,1 1,6 13,7 74,1 19 6,9 -13,2 90 10 15,9 86,3 13,7 -3,7 
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Aspetos positivos (mais significativos): 

 Conhecem os conteúdos das disciplinas: 97,8% dos alunos 

 Conhecem os critérios de avaliação das disciplinas: 94,8% 

 Reconhecem o trabalho individual (91,9%) e em grupo (97,8%) 

 Frequentaram as aulas de enriquecimento curricular (AEC’s – 1º Ciclo): 100% dos alunos 

inquiridos afirmaram frequentar estas aulas.  

 

Aspetos que melhoraram relativamente aos anos letivos anteriores (mais significativos): 

 Tive aulas com professores assessores - 87,4% dos alunos responderam afirmativamente, 

uma subida de 13,8pp relativamente ao ano anterior.  

 

Aspetos a melhorar (mais significativos): 

 Os professores utilizaram materiais manipuláveis nas aulas: 18,5% dos alunos afirmaram 

que os professores não recorreram ao uso destes materiais. 

  

 Trabalhei/Observei experiências em laboratório: 13,7% dos alunos não reconhecem a 

realização desta atividade.  
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B - Técnicas e Instrumentos de Avaliação 

 

 

NR – Não respondeu;  

NA – Não Aplicável; 

* (Questão aplicada só ao 1.º ciclo); 

** (Questão aplicada só ao 3.º ciclo)  

 

 

 
 Questionários 

2008/09 
(%) 

Questionários  
2009/10 

(%) V
ar

ia
çã

o
 

(p
p

) Questionários 
2010/11 

(%) V
ar

ia
çã

o
 

(p
p

) Questionários 
2011/12 

(%) V
ar

ia
çã

o
 

(p
p

) Questionários 
2012/13 

(%) V
ar

ia
çã

o
 

(p
p

) Questionários 
2013/14 

(%) V
ar

ia
çã

o
 

(p
p

) Questionários 
2014/15 

(%) V
ar

ia
çã

o
 

(p
p

) 

  Sim Não Sim Não NR 09/10 Sim Não NA 10/11 Sim Não 13/14 11/12 Sim Não NA 12/13 Sim Não 13/14 Sim Não 14/15 

Fichas de avaliação 
diagnóstica  

NA NA 92 8 2 ----- 95 3 1 3 95,8 2,5 1,7 0,8 95,3 2,8 1,9 -0,5 88,4 11,6 - 6,9 79,3 20,7 -9,1 

Fichas de Avaliação 
Sumativa (testes). 

95 5 95 5 10 0 98 2 0 3 95,8 2,5 1,7 -2,2 99,1 0,9 0 3,3 100 0 0,9 94,8 5,2 -5,2 

Questionários 
orais/participação oral. 

95 5 90 10 1 -5 94 4 2 4 83,1 7,6 9,3 -10.9 88,9 6,5 4,6 5,8 81 19 - 7,9 83 17 2 

Trabalhos individuais. 96 4 96 4 2 0 95 3 3 -1 92,4 5,1 2,5 -2,6 91,7 5,6 2,8 -0,7 87,6 12,4 - 4,1 80 20 -7,6 

Trabalhos de grupo. 95 5 93 7 3 -2 95 4 1 2 94,1 2,5 3,4 -0,9 88,0 8,3 3,7 -6,1 79 21 - 9 77 23 -2 

Trabalhos de casa. 93 7 91 9 4 -2 97 3 0 6 96,6 2,5 0,8 -0,4 98,1 1,9 0 1,5 97,5 2,5 -0,6 77,8 22,2 -19,7 

Fichas de autoavaliação 
(orais e escritas)* 

NA NA NA NA NA ---- 94 4 2 ----- 87,3 3,6 9,1 -6,7 88,0 4,0 8,0 0,7 100 0 12 94,4 5,6 -5,6 

Relatórios do trabalho 
laboratorial/experimental
** 

35 55 27 73 16 -8 72 19 8 45 85,7 12,7 1,6 13,7 63,8 24,1 12,1 -21,9 63,2 37,5 - 0,3 58,1 41,9 -5,2 

Portfólio** 80 20 77 23 12 -3 92 8 0 15 95,2 3,2 1,6 3,2 98,3 1,7 0 3,1 94,3 5,7 - 4 88,9 11,1 -5,4 
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A tabela acima reflete a frequência relativa, em percentagem, de cada uma das diferentes técnicas 

e instrumentos de avaliação que os alunos consideram que são utilizados pelos seus professores.  

 

Aspetos positivos (mais significativos): 

 Todos os alunos do 1º ciclo referem as fichas de autoavaliação (orais e escritas) enquanto 

técnica e instrumento de avaliação, por outro lado, no 2º/3º ciclo esse valor desce para os 

94%. 

 

 

Aspetos que melhoraram relativamente aos anos letivos anteriores: 

 Os questionários orais/participação oral apresentam uma ligeira subida (2pp) 

  

 

Aspetos a melhorar (mais significativos): 

Registou-se um aumento na dificuldade dos alunos reconhecerem a utilização quotidiana da maioria 

das técnicas e instrumentos elencados no questionário, nomeadamente: 

  

 Relatórios do trabalho laboratorial/experimental (2º/3º ciclo); 

 Trabalhos de grupo; 

 Trabalhos de casa; 

 Trabalhos individuais; 

 Fichas de avaliação diagnóstica; 

 Questionários orais/participação oral. 
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5.1.3. Cultura de Escola  

 

 

 

No que concerne ao Projeto Educativo do Agrupamento este ano manteve-se a tendência para o decréscimo da percentagem de alunos que afirmam o seu 

conhecimento. Relativamente ao conhecimento do Regulamento Interno assistimos a uma pequena subida (6pp). 

No que diz respeito às restantes questões da Cultura de Escola apenas serão apresentados os dados a partir do ano letivo anterior, altura em que o 

questionário a aplicar aos alunos sofreu algumas alterações. Assim, com o objetivo de perceber qual a opinião dos alunos acerca do funcionamento da 

escola/agrupamento elegeram-se as questões que se consideraram mais pertinentes e que poderão ajudar a melhorar a escola.  

No entanto, os resultados dos estudos realizados desde o ano letivo 2008/09 até 2012/13 encontram-se nos relatórios anteriores, estando os mesmos 

disponíveis para consulta.  

 

 

Questionários 
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) Questionários 
2014/15 
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o
 

(p
p
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Sim Não Sim Não NR 09/10 Sim Não 10/11 Sim Não NR 11/12 Sim Não 12/13 Sim Não 13/14 Sim Não 14/15 

O P.E. é conhecido. 73 27 75 25 7 2 73 27 -2 83,9 15,3 0,8 10,9 83,3 16,7 -0,6 74,4 25,6 - 8,9 83,7 16,3 -9,3 

O R.I. é conhecido. 83 17 72 28 7 -11 74 26 2 86,4 12,7 0,8 12,4 81,3 18,7 -5,1 77 23 - 4,3 83 17 6 
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Cultura de Escola (continuação) 

Questionários 
2013/14 

(%) 

Questionários 
2013/14 

(%) 
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O Regulamento Interno da escola e as normas são 
aplicadas. 

85 2 13 74,8 1,5 23,7 -10,2 

Existe um bom clima de aprendizagem. 80 6 14 73,3 3,7 23 -6,7 

A escola disponibiliza diversas atividades, projetos e 
clubes. 

86 6 8 89 3 8 3 

As atividades, projetos e clubes contribuem para 
teres melhores resultados e conhecimentos. 

84 7 9 89,6 3 7,4 5,6 

A escola é um lugar disciplinado e seguro. 69 9 22 74,8 3 22,2 5,8 

Os alunos mostram atitudes de respeito e tolerância 
para com os seus colegas. 

57 5 38 57,8 3,7 38,5 0,8 

Os alunos respeitam os professores. 72 7 21 66,7 2,2 31,1 -5,3 

Os assistentes operacionais e os alunos relacionam-
se bem. 

81 7 12 83,7 3 13,3 2,7 

Os assistentes operacionais previnem os conflitos 
entre os alunos. 

79 7 14 80 3,7 16,3 1 

Os funcionários estão identificados com a 
correspondente placa de identificação. 

76 12 12 86,6 5,2 8,2 10,6 

As instalações da escola são adequadas. 84 9 7 88,2 4,4 7,4 4,2 

As condições do recreio são adequadas.* 67 33 -- 100 0 -- 33 

Os alimentos fornecidos no bar contribuem para 
uma alimentação saudável** 

78 9 13 76,1 3,4 20,5 -1,9 

As ementas da cantina são diversificadas e 
adequadas. 

79 7 14 83 0,7 16,3 4 

A Secretaria presta um bom serviço no atendimento 
e resolução dos problemas** 

90 2 8 86,3 2,6 11,1 -3,7 

O Serviço de Ação Social Escolar (SASE) responde 
adequadamente às tuas necessidades. ** 

87 5 8 84,6 4,3 11,1 -2,4 

Os alunos têm acesso aos Serviços de Psicologia e 
Orientação (SPO). ** 

85 9 6 92,3 3,4 4,3 7,3 

O tempo de intervalo é suficiente. 47 42 11 50,4 34,1 15,5 3,4 

 

 

* (Questão aplicada só ao 1.º ciclo); 

  ** (Questão aplicada só aos 2.º 3.º ciclo). 
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Aspetos positivos (mais significativos): 

 A escola disponibiliza diversas atividades, projetos e clubes. 

 As atividades, projetos e clubes contribuem para melhores resultados e conhecimentos. 

 Os funcionários estão identificados com a correspondente placa de identificação. 

 As instalações da escola são adequadas. 

 A Secretaria presta um bom serviço no atendimento e resolução dos problemas. 

 Os alunos têm acesso aos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO).  

 As condições do recreio são adequadas, uma melhoria significativa relativamente aos 

valores do ano anterior. (1ºciclo) 

 

No que se refere aos aspetos a melhorar identificados pelos alunos são os seguintes: 

 

 Apenas 50,4% dos alunos considera o tempo de intervalo suficiente. 

 O Regulamento Interno da escola e as normas nem sempre são aplicadas. 

 O clima de aprendizagem. 

 74,8% dos alunos classificam a escola como um lugar disciplinado e seguro. 

 Em relação às atitudes de respeito e tolerância entre pares, somente 57,8% responderam 

afirmativamente. 

 O respeito pelos professores. 

 Os alimentos fornecidos no bar. 
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5.1.4. Problemas e Aspetos Positivos da Escola.   

No que concerne aos problemas e aspetos positivos da escola, foi elaborada uma tabela onde 

constam a percentagem de alunos que assinalaram cada uma das afirmações com um aspeto positivo 

ou um problema da sua escola. 

 

Pela análise dos resultados dos inquéritos aplicados podemos considerar como aspetos positivos 

os seguintes: 

 Boa assiduidade tanto do corpo docente como do corpo não docente. 

 

Assistimos ao ligeiro decréscimo das percentagens de alguns itens que contudo apresentam agora 

valores que rondam os 70%: 

 O trabalho elaborado pelos professores é suficiente. 

 O material disponível é suficiente. 

 As instalações são consideradas de boa qualidade. 

 Os alunos são interessados. 

Problemas e Aspetos Positivos da Escola 
Questionários 

2013/14 

(%) 

Questionários 

2014/15 

(%) 
Variação (pp) 

Os teus professores não faltam muito. 69 81,5 +12,5 

Os Assistentes Operacionais faltam muito. 11 13,3 +2,3 

Há conflitos entre os alunos. 48 48,2 +0,2 

Os alunos são interessados. 72 68,9 -3,1 

Há indisciplina na sala de aula. 26 37 +11 

Há indisciplina fora da sala de aula. 32 39,3 +7,3 

Os alunos estudam pouco. 61 49,6 -11,4 

O trabalho dos professores é suficiente. 81 76,3 -4,7 

O material disponível é suficiente. 78 77,8 -0,2 

As instalações são de boa qualidade. 73 69,6 -3,4 

Os alunos são pouco cuidadosos, não têm 

respeito pelo material e sujam a escola. 

32 40,7 +8,7 
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Apontam-se os seguintes os aspetos como mais relevantes e que deverão ser melhorados: 

 Os alunos estudam pouco. 

 Os conflitos entre os alunos. 

 Os alunos deverão ser mais cuidadosos com o recinto escolar, tanto na conservação dos 

materiais como na limpeza da própria escola. 

 A indisciplina, dentro e fora da sala de aula. 

 

5.1.5. Análise das questões abertas  

Foram colocadas questões de resposta aberta neste questionário para que os alunos dessem um 

contributo pessoal acerca de aspetos positivos e negativos da sua escola. 

Para uma melhor perceção daquilo que os alunos gostariam, decidiu-se separar as respostas por 

ciclos, uma vez que apresentam especificidades próprias. De salientar no entanto, que por vezes os 

alunos apresentaram propostas já existentes no questionário. 

 

1º Ciclo 

 

Aspetos positivos 

 A escola apresenta um espaço adequado para as brincadeiras. 

 A escola tem boas condições para estudar. 

 Os professores e assistentes operacionais são bons, amigos e simpáticos. 

 O bom ambiente da sala de aula. 

 O bom desempenho dos professores. 

 As ementas são boas. 

 

Aspetos negativos 

 Alguns alunos salientam o facto de as casas de banho ser encontrarem em más condições. 

 Os alunos referem que o tempo de intervalo é pequeno. 

 Melhores condições do espaço do recreio (areia), faltando espaços próprios para jogar.  
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 Melhoramento das portas das salas de aula. 

 Falta de campainhas nos portões da escola. 

 Conflitos entre alguns alunos. 

 Ter mais assistentes operacionais. 

 

2º e 3º Ciclos 

 

Aspetos positivos 

 A criação da sala de estudo, que contribuiu para melhorar os resultados dos alunos; 

 A escola tem boas condições de aprendizagem; 

 A direção da escola é muito boa e trata bem dos assuntos; 

 A escola tem tudo do melhor para as nossas aprendizagens; 

 Temos um grande recreio; 

 A escola tem bom funcionamento, bons espaços e boas zonas verdes; 

 Os professores não faltam muito; 

 A comida da cantina e do bar é de boa qualidade e saudável; 

 A existência de diversos clubes e apoio; 

 Os professores ajudam os alunos e explicam bem a matéria; 

 Os intervalos e a convivência com os colegas; 

 Ter tardes livres; 

 A escola está sempre limpa; 

 É uma escola segura, não existindo violência física ou psicológica; 

 A vigilância em todos os espaços da escola; 

 A escola tem bons profissionais. 

 

Aspetos negativos 

 Os intervalos podiam ser maiores; 

 As aulas devias ter menos tempo; 

 As mesas e paredes estão escritas; 

 A existência de conflitos entre os alunos; 

 As condições na sala de aula não são as mais adequadas; 

 Falta de visitas de estudo; 
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 Falta de espaços cobertos para quando chove; 

 Às vezes chove dentro da escola; 

 Falta de ajuda por parte dos funcionários; 

 Os alunos não respeitarem os colegas, professores, funcionários e material; 

 Haver mais tempo para almoço; 

 Os funcionários podiam ser mais empenhados na limpeza da escola, nomeadamente nas 

casas de banho; 

 As balizas não terem rede; 

 Não ser disponibilizado acesso livre para a internet; 

 Ementa na cantina nem sempre é boa e podia ser mais diversificada; 

 Mau comportamento dos alunos; 

 Os alunos serem pouco limpos; 

 Algumas salas são frias; 

 Computadores estragados; 

 Falta de empenho dos alunos. 
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5.2 Entrevista aos alunos delegados de turma do 3ºCiclo 

“DAR VOZ AOS ALUNOS” 

A participação dos alunos 

 No âmbito do enquadramento teórico do nosso objeto de estudo, assente no 

entendimento da perspetiva dos alunos acerca da sua escola, convém contextualizar a temática 

partindo da premissa de que a construção da nossa identidade é assente num conjunto de 

constrangimentos, aceitações, rejeições, que nunca são comuns a outros indivíduos. Mesmo ao 

falarmos em regularidades num determinado grupo, cada membro desse grupo é único, especial. Os 

indivíduos e os grupos sociais têm direito a serem iguais quando a diferença os inferioriza e a serem 

diferentes quando a igualdade os descaracteriza (Boaventura Sousa Santos, 2002). 

             Desta forma, a abordagem conceptual em torno da expressão “dar voz aos alunos”, torna 

necessário escutar os principais intervenientes deste processo em primeira mão, num tempo 

entendido como de “crise na educação”, pelo facto da escola não só não conseguir realizar a sua 

tarefa específica de ensinar, como também começar a ser objeto de novas exigências para as quais 

não tem resposta. No entanto, a participação democrática dos alunos na vida da escola tende a não 

passar da retórica, isto porque na maioria dos casos as políticas educativas acabam por não ter 

impacto na realidade sócio escolar.   

Neste estudo, interessa-nos focalizar a nossa ação nos procedimentos que alicercem a 

construção de uma escola democrática e de formação de cidadanias participativas. Por esta razão, 

“as vozes não representam nada se não forem ouvidas” (Noyes, 2005). 

 O conceito de “voz do aluno” implica serem ouvidos, dar-lhes viabilidade e envolvê-los nos 

processos educativos, desde a definição de procedimentos e estratégias à definição de conteúdos, 

participando ativamente nos processos de tomadas de decisões da escola, com os demais atores 

educativos (Noyes, 2005). 

 

5.2.1 Metodologia 

 

Amostra: Focus group 

Foram entrevistados seis alunos, delegados de turma do 3º ciclo do ensino básico, dois alunos 

de cada ano de escolaridade, três do sexo feminino e três do sexo masculino. Um dos delegados, 

dada a impossibilidade de estar presente, foi substituído pelo subdelegado. 
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Objetivos do estudo: 

1) Estudar a motivação dos alunos para as atividades académicas. 

2) Analisar a importância das expetativas das famílias nas representações dos alunos sobre a escola. 

3) Identificar os fatores da escolarização que interferem nas representações dos alunos sobre a 

escola. 

4) Identificar as razões das quebras de rendimento escolar que parecem estar a ocorrer na transição 

do 2º para o 3º ciclo e na sequência de anos de escolaridade que compõem este último. 

5) Analisar o caso específico das disciplinas com maiores taxas de progressão negativa durante os 

anos que compõem o 3º ciclo. 

6) Identificar possíveis ações a desenvolver pela escola, com os professores, com os alunos e com os 

Encarregados de Educação que visem minimizar o problema.  

 

Instrumento 

Para a recolha dos dados o instrumento escolhido foi a entrevista semiestruturada, com 

recurso ao seu registo áudio.  

Uma das estratégias mais representativas da investigação qualitativa e uma das que melhor 

ilustra as características de um trabalho de investigação que permita a compreensão dos fenómenos 

é, no nosso entender, a entrevista. A entrevista possibilita a assimilação das perceções, das 

perspetivas relativas a uma dada realidade e permite-nos conhecer o que está para além dos 

comportamentos. Podemos atribuir à entrevista a função de tentar atingir o que não é visto, o que 

não é percecionado, e conseguir ir um pouco mais além das palavras ouvidas. 

Entendemos que a entrevista poderá ser um precioso complemento do questionário 

anualmente aplicado, por entendermos que este é um instrumento que permite focar aspetos muito 

particulares da vida das escolas sem as restrições ou condicionalismos impostos, por vezes, pelo 

questionário.  

Antes da aplicação da entrevista foi elaborado um guião com os objetivos e questões afetos 

a cada uma das dimensões em estudo:  
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A) Motivação 

 - Identificar os fatores da escolarização que interferem nas representações dos alunos sobre 

a escola. 

 - Estudar a motivação dos alunos para as atividades académicas. 

 

B) Atividades Académicas 

- Identificar as atividades académicas que estão associadas a maiores níveis de motivação 

dos alunos. 

- Identificar atividades académicas que se associam a maiores taxas de eficácia de 

aprendizagem. 

- Identificar constrangimentos, dificuldades e perturbações. 

C) Rendimento Escolar 

- Identificar as razões das quebras de rendimento escolar que parecem estar a ocorrer na 

transição do 2º para o 3º ciclo e na sequência de anos de escolaridade que compõem este último.  

- Analisar o caso específico das disciplinas com maiores taxas de progressão negativa durante 

os anos que compõem o 3º ciclo. 

 

Justificação da entrevista aos delegados de turma dos anos que compõem o 3º ciclo. 

a) Os alunos delegados de turma, independentemente das formas da sua cooptação para o 

cargo, são em geral, alunos preocupados, responsáveis a quem a experiência de delegado de 

turma dá uma outra perspetiva das coisas. 

b) Os alunos delegados de turma conhecem geralmente melhor que ninguém a turma a que 

pertencem, quer porque pertencem à mesma turma há muito tempo, quer porque convivem 

com os colegas muito tempo das suas vidas e em muitas situações que não só as académicas.  

c) Os alunos delegados de turma experienciam as mesmas atividades que o comum das turmas, 

mas também são pares, pelo que o seu conhecimento da turma é muito mais profundo do 

que qualquer outro ator educativo. 

d) Organizar entrevistas recorrendo a grupos de focagem é uma forma mais ágil de cobrir os 

três anos e de dar espaço a cada um dos intervenientes. 
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ANÁLISE DOS DADOS 

Equipa do Observatório da Qualidade dividida em grupos interveio nas diferentes fases de 

implementação da melhoria: elaboração do guião da entrevista, recolha dos dados, transcrição da 

entrevista, análise do conteúdo, sistematização e apresentação dos dados. 

Estabelecemos, à priori, as nossas dimensões tendo em consideração os objetivos do nosso 

trabalho e algumas sugestões emanadas da literatura. O conteúdo das entrevistas previamente 

transcritas formaram o nosso corpus da análise, sobre o qual incidimos, tal como sugere Bardin (2004, 

p.90), ou seja, uma leitura flutuante “que consiste em estabelecer contacto com os documentos a 

analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações”. Uma segunda 

leitura permitiu-nos selecionar, moldar e organizar os recortes do discurso transformando-os numa 

representação do conteúdo. 

No nosso trabalho pretendemos realizar um estudo compreensivo do discurso dos 

entrevistados para dele extrairmos perceções, sentimentos e opiniões, que nos ajudem a otimizar o 

nosso trabalho.  

5.2.2 Apresentação dos resultados 

 

A) MOTIVAÇÃO 

 

A1. Tendo por base o conhecimento que têm das vossas turmas, que expectativas têm, em 

termos académicos, os alunos para a sua vida? 

 

As expectativas dos alunos para a sua vida, em termos académicas são, de uma forma geral, baixas.  

A maioria dos alunos pretende apenas concluir o ensino secundário, nem que seja através de uma 

via profissionalizante.  

  “(…) outros pensam em ir para cursos profissionais já no 10º ano.” 

 “(…) a maior parte é só 10º e 12º ano e depois seja o que Deus quiser.” 

 Apenas uma minoria pretende seguir para o ensino superior. Todos os entrevistados referiram 

que, no que diz respeito aos seus colegas, apenas uma minoria pensa em prosseguir estudos a nível 

superior. 

 “(…) os que querem seguir para além do 12º ano não representam a maior parte da turma, são 

muito poucos (…)” 

 “Para ir estudar para a universidade são só 5 ou 6.” 
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Há aqueles também que já estão fartos da escola e que nem ambicionam concluir o ensino 

secundário. 

 “(…) outros simplesmente estão fartos e já não querem fazer nada.” 

 “(…) a maior parte deles já estão fartos da escola, vê-se mesmo que não têm vontade, sô vêm 

porque são obrigados.” 

 

A2. Que expectativas têm os pais/encarregados de educação para a vida académica dos 

seus filhos?  

A maior parte dos pais/encarregados de educação gostaria que os filhos prosseguissem os estudos. 

“ (…) sei que a maioria quer que os filhos continuem os estudos (…)” 

“ (…) alguns pais têm expetativas e fazem tudo para que os filhos consigam.” 

Alguns pais/encarregados de educação tentam incentivar os seus filhos no prosseguimento dos 

estudos, apesar dos mesmos não terem essa ambição. 

“Os pais (…) esperam o melhor para os filhos, só que não podem entrar dentro da cabeça …” 

“ (…) alguns pais têm expectativas e fazem tudo para que os filhos consigam.” 

Alguns pais/encarregados de educação têm expectativas elevadas no que diz respeito à vida escolar 

dos seus educandos, almejando que estes prossigam até ao ensino superior. 

“Eu sei que isso acontece em pelo menos mais de metade da minha turma, isto em termos de 

prosseguimento de estudos para o ensino superior, pelo menos tentam fazer com que isso 

aconteça, mesmo que eles não estejam para aí virados.” 

Há pais/encarregados de educação que não têm grande expectativa relativamente à vida académica 

dos seus filhos, por acreditarem que estes não têm capacidades. 

“ (...) mas outros não pensam tão alto em seguir para a universidade, já sabem que os filhos 

não conseguem.” 

 

A3. Quais as estratégias utilizadas pelos pais/encarregados de educação para 

sensibilizarem os filhos para a importância da escola?  

 

Alguns pais/encarregados de educação procuram, através dos seus exemplos de vida, alertar 

para a importância dos estudos na vida futura. 

“Tentam-nos abrir os olhos, eu falo por mim, o meu pai trabalha na construção civil e às vezes 

eu vejo como ele chega a casa, principalmente nos dias de chuva e me diz que se não estudar me 

pode acontecer o mesmo.” 

Outros pais/encarregados de educação prometem recompensas, em troca do estudo dos filhos. 
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“Prometem uma coisa que nós queremos muito, uma recompensa no final do ano se se passar.” 

Alguns pais/encarregados de educação dizem simplesmente aos filhos que é necessário estudar. 

“Dizem para «nós» estudarmos, não passa daí.”  

Os alunos referiram que alguns pais/encarregados de educação não têm tempo para dedicar aos 

filhos, devido às suas vidas agitadas, o que os prejudica. 

“Também sabemos que muitas vezes há pais que talvez seja pelo dia a dia atarefado, não 

tenham muito tempo para dedicar aos filhos e isso também prejudica um pouco, porque 

acabam por não orientar, embora tenham expectativas para o filho, acabam por não lhes dizer 

qual o melhor caminho (…) ” 

Os alunos referiram também que alguns pais/encarregados de educação não se envolvem muito com 

a vida escolar dos seus educandos.  

“Deviam estar atentos regularmente ao processo escolar dos filhos, ver se fazem os trabalhos 

de casa.” 

“Alguns pais não estão atentos por falta de interesse. Isso vê-se quando há atividades na 

escola, sem ser as reuniões, só aparece meia dúzia de pessoas.” 

 “Acho que os pais deviam também participar na vida escolar, nas atividades que são feitas na 

escola, deviam participar para dar um bom exemplo aos filhos.” 

 

A4. Quais as estratégias utilizadas pelos professores para sensibilizarem os alunos para a 

importância da escola?  

No discurso dos alunos encontramos exemplos de boas práticas no que se refere às 

estratégias utilizadas pelos docentes no sentido de os sensibilizarem para a importância da escola.  

Na sua perspetiva, os professores recompensam o bom clima de aprendizagem com 

atividades do agrado dos alunos:  

“ (…) quando as aulas correm mal, há sempre mau ambiente dentro das salas, se nós fazemos 

asneiras, temos que sofrer com as consequências, mas se as aulas correm bem, por exemplo, 

de mês a mês temos uma aula mais prática ou vemos um filme. Utilizam metodologias que 

nos agradam mais, das quais nós gostamos.” 

Tentam consciencializá-los para as consequências dos seus atos e comportamentos, numa 

tentativa de mudar mentalidades e de estimular a autorreflexão: 

“ (…) Eu acho que as próprias palavras que os professores nos dizem quando fazemos uma 

atividade em que estamos bastante barulhentos e não deixamos continuar, quando os 

professores nos tentam “abrir os olhos” e explicar-nos que aquilo está a ser errado (…), isso 

também ajuda bastante para nos pôr a pensar. “ 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1


Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar. 

Ano letivo 2014/2015 

35  
 

 

 

Adotam uma atitude otimista, destacando o que os alunos fazem bem, utilizando o reforço positivo 

e instigando-os a não se resignarem: 

“ Quando estamos a fazer uma coisa e essa coisa não nos corre bem, os professores tentam 

incentivar para que façamos de novo e melhor. Não nos deitam abaixo, não criticam, tentam 

ver o lado positivo, incentivam a não desistir.” 

A5. Como reagem os pais perante o insucesso dos seus filhos? 

Uma das questões do domínio motivação procurava conhecer a reação dos pais perante o 

insucesso dos seus filhos. De acordo com as opiniões dos alunos, alguns pais ficam desanimados 

porque criam muitas expectativas, outros não ficam desgostosos, uma vez que, partem do princípio 

que seus filhos não conseguem: 

“Ficam tristes, não usam a violência, mas vê-se mesmo na cara deles que ficam 

desanimados, tinham aquela expectativa alta e depois chega a hora e vêem tantas 

negativas.” 

“ Alguns já sabem que os filhos não conseguem e não ficam desanimados.” 

“Eu acho que os pais tentam perceber porque é que o seu filho não consegue.” 

A ilustrada preocupação por parte dos pais, procurando encontrar as causas que levam ao 

insucesso dos seus filhos, foi um dos aspetos positivos evidenciados, embora não generalizado. 

Confrontados com as causas que levam ao insucesso, os alunos apontam a falta de interesse, 

perseverança e a existência de problemas na escola e/ou em casa. 

“Por falta de interesse.” 

“ Por problemas na escola.” 

“ Devido a problemas familiares.” 

Procurámos conhecer as estratégias utilizadas para reverter as causas que levam ao insucesso. 

De acordo com a opinião dos alunos, os problemas familiares devem ser resolvidos. Quanto à falta 

de interesse e perseverança, os alunos deverão ser incentivados a melhorar, usando os pais 

estratégias de recompensas, por exemplo. 

“Se forem problemas familiares, deve procurar resolver os problemas”. 

“Se for por problemas de interesse, incentivar o filho a melhorar”. 

“Arranjar várias estratégias, voltamos ao mesmo tema das recompensas”. (Referindo-se às 

estratégias anteriormente apontadas nas questões A3. e A4.) 

A questão dirigida aos alunos no sentido de conhecer a preocupação dos pais em participar na 

reunião realizada após a saída dos resultados realça a falta de envolvimento por parte da maioria, no 

processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos. 
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“ Na minha turma a professora manda sempre, antes de acabarem as aulas, um recado 

na caderneta para os pais saberem quando são as reuniões. Houve três alunos que 

assinaram, mostraram à professora a confirmação de que os pais vinham e depois 

estes não apareceram. A professora depois disse-lhes que os pais tinham que vir para 

tomarem conhecimento das notas dos filhos.” 

“Na minha turma, (...) também houve pais que só vieram no meio do 2º período buscar 

as notas e algumas foram por carta para casa.” 

Procurámos conhecer em que medida a postura dos pais perante o insucesso influenciam a 

motivação dos seus filhos. As respostas foram unânimes, a indiferença dos pais perante o insucesso 

leva à falta de motivação e premência por parte dos filhos. 

“ Ainda ajudam mais a não ter sucesso. Se eu chegar a casa com uma negativa e a 

minha mãe não disser nada, eu se tirar uma amanhã já não me preocupo, não é? Mas 

se disser alguma coisa, eu tenho que melhorar para não tirar negativa. “ 

A6. Como reagem os professores perante o insucesso dos seus alunos?  

Nas suas opiniões relativas à reação dos professores perante o insucesso dos seus alunos, os 

alunos referiram que todos os professores ficam preocupados e tentam arranjar estratégias para 

minorar o insucesso. 

“Eu acho que sim, todos tentam ajudar ao máximo a melhorar esse insucesso.” 

“ (...) o professor pode arranjar diferentes métodos de estudo para ajudar o aluno.” 

Os alunos apontaram diversas estratégias utilizadas quotidianamente pelos professores, 

nomeadamente: o reforço positivo para os alunos que obtiveram bom desempenho; a realização de 

testes de recuperação; resolução de exercícios para consolidação dos conteúdos, perto dos 

momentos de avaliação; realização dos trabalhos de casa numa folha à parte para posterior 

avaliação; mostrar aos alunos onde é que eles evidenciam maiores dificuldades e como ultrapassá-

las, particularmente aos alunos que obtiveram insucesso.  

“ A um aluno que tirou boa nota o professor diz que fez bem, que gostou do seu 

desempenho. A um aluno que tirou uma nota mais baixa, os professores dizem onde 

erraram, onde podiam começar a melhorar e dão várias estratégias para o conseguir. 

“ 

“ (...) (a professora) solicitou aos alunos que fizessem os trabalhos de casa numa folha 

à parte, para o entregarem (…) e tentarem melhorar.” 

 “ (...) também nos testes onde havia duas ou três positivas, fazia testes de 

recuperação, para tirarem melhores notas.” 
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“ (...) mandam mais exercícios para resolver o problema.” 

Na opinião dos alunos, no geral, os professores apontam como causa do insucesso a falta de estudo: 

“É porque não estudou.” 

“ Acontece muitas vezes.” 

 

A7. Como reagem os alunos perante o insucesso?  

Na questão que pretendia aferir a postura dos alunos perante o insucesso, aparecem 

diferentes reações. Alguns alunos ficam tristes e desiludidos porque se empenharam e não 

conseguiram, outros ficam indiferentes, despreocupados e assumem o fracasso com algo de normal. 

“ Depende dos alunos. Eu falo por mim, quando tiro negativa e sei que estudei para 

aquilo… afinal porque é que eu estudei tanto e tirei negativa?... mas eu vejo colegas 

meus a dizerem: «Ah, tirei negativa, que fixe».”  

“A maior parte da minha turma também se preocupa (...).” 

“Alguns alunos, se tirarem negativa, é normal, não ficam preocupados, não tem grande 

impacto.” 

“Tiram Fracos e fazem festas como se tirassem Excelentes.” 

“Acho que a maior parte é indiferente.” 

 

A8. Como reagem os pais perante o sucesso dos seus filhos? 

Apesar de haver pais que valorizam o sucesso dos seus educandos, e os incentivam a 

continuar, ” A minha mãe tenta sempre dar-me força para continuar, porque um dia terei a 

recompensa, ela diz muitas vezes que o esforço que faço agora vai ser o meu futuro. É sempre bom 

ver os pais com orgulho nos filhos”, alguns pais não valorizam as conquistas dos seus filhos, limitando-

se a fazer comparações de notas com os outros alunos, “Muitas vezes os pais comparam as notas 

dos testes com as dos outros alunos e se o filho tirar satisfaz, mesmo que tenha sido alto, dizem: «Ah, 

podias ter feito melhor! Que vergonha, ele tirou melhor que tu!», tendo os alunos a perceção da 

acentuada rivalidade que existe entre os pais: “ Às vezes é por causa de rivalidades entre pais. A 

minha mãe não é assim.” 
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A9. Como reagem os professores perante o sucesso dos seus alunos? 

No seguimento da análise anterior, verificou-se que os alunos reconhecem nos professores 

reações bem diferentes das dos pais perante o sucesso dos seus alunos: 

“Eu acho que eles também ficam orgulhosos, porque no fundo é o resultado do trabalho 

deles”, tendo sempre o cuidado de estimular nos alunos a procura da qualidade de sucesso, 

“Incentivam-nos a continuarmos a ter boas notas.” 

 

A10. Como reagem os alunos perante o sucesso? 

Os alunos, quando questionados sobre a forma com reagem perante o sucesso, dizem sentir-

se aliviados: 

 “É um peso que nos tiram de cima”.  

Quando se trata do sucesso dos colegas, os alunos identificam dois tipos de atitudes:  

Depreciativas e de menosprezo: “Alguns ainda tentam mandar mais para baixo.” 

De entreajuda e cooperação: “Tentam sempre ajudar o que não teve tanto sucesso”.  

 

A11. Que opinião têm acerca dos alunos que fazem parte do quadro de mérito da escola?    

Tomando em consideração os resultados conseguidos por determinados alunos, os 

entrevistados concordam que eles façam parte do quadro de mérito da escola, pois é merecido que 

sejam reconhecidos: 

 “Se estudaram é merecido serem lembrados”.  

Os alunos referem que tal sucesso apresenta como caraterística principal o empenho e que 

é este que os leva ao sucesso: 

 “ São empenhados, tiram boas notas.”. 

Também acreditam que todos os alunos, mesmo aqueles que evidenciam mais dificuldades, 

gostariam de fazer parte desse quadro: 

”Também queriam estar lá”, contudo referem que muitos dos seus colegas se esquecem que 

para tal é necessário esforço e muito trabalho: “No fundo também queriam, gostavam de fazer parte, 

mas eles também não se esforçaram”. 
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A12. Que explicações encontram para que alguns alunos fiquem retidos?    

Quando questionados sobre as explicações que encontram para a retenção há alunos que a 

associam a fatores intrínsecos, como a falta de interesse e de aplicação, incorrendo em situações de 

incumprimento que por vezes passam despercebidos aos próprios encarregados de educação. 

“ (…) a mãe deixava-o no portão da escola e ele em vez de entrar, saía.”  

Acontece, também, segundo alguns alunos, que a retenção, mesmo que seja só por um ano, 

é um aspeto bastante negativo para quem a vive e que por vezes se vai refletindo no seu percurso 

escolar e, por falta de motivação, acabam por ter dificuldades em ultrapassar esse trauma. 

 “ (…) reprovando o 1º ano muitos deitam-se abaixo a eles próprios e nos anos seguintes se 

passam… é à tangente, muitas vezes até já não voltam a passar e ficam várias vezes…” 

O contexto turma é também uma condição referida como condicionadora do sucesso escolar. 

As chamadas turmas problemáticas incluem todo o tipo de alunos, desde os bons alunos, aos maus 

alunos, seja em termos de aproveitamento ou de comportamento, gerando situações que são o 

resultado das diferentes forças que se exercem neste tipo de contexto educativo. Os elementos mais 

influentes da turma, os chamados líderes, acabam por envolver toda a turma, principalmente os mais 

frágeis, “forçando-os” a assumir posturas que em pouco se coadunam com a sua natureza, sob pena 

de serem achincalhados e humilhados. 

“ (…) os maus tentam deitar-nos abaixo: «Só passas a vida a estudar, andas a estudar tanto 

para ir para o desemprego» ”. 

As baixas expectativas de muitos face à vida após a saída da escola, a falta de emprego depois 

de concluírem os estudos levam muitos dos alunos a questionarem-se sobre a importância dos bons 

resultados escolares. Na sua opinião a sociedade obriga-os a terem uma escolaridade de 18 anos mas 

depois não tem ou não cria respostas e saídas profissionais à medida.     

A obsessão de alguns pais face às notas que os filhos têm na escola aliada à excessiva carga 

horária na escola, faz com que estes não possam ter outro tipo de ocupação extra como, por 

exemplo, o desporto e que segundo alguns alunos seria uma boa forma de gerir melhor o stress que 

o tempo passado na escola causa: 

“Há pais dos bons alunos que não os deixam ter outras atividades, como por exemplo, jogar 

à bola ao fim de semana.” 

A falta de recursos económicos que condicionam as atividades que a escola pode ou não realizar, 

como as visitas de estudo são, também, apontados como aspetos que contribuem para a falta de 

motivação que muitos dos alunos apresentam e que os levam à retenção: 

 “As visitas de estudo, a escola não tem culpa, também não tem dinheiro, mas pelo menos 

uma visita de estudo por ano.”  
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B) ATIVIDADES ACADÉMICAS 

B1. O que leva os alunos a preferirem determinadas disciplinas em detrimento de outras?  

Os alunos apontam aspetos intrínsecos e extrínsecos para a questão de mostrarem maior 

aptidão, empenho e preferência por algumas disciplinas em detrimento de outras.  

A disciplina em si como proporcionadora de atividades cooperativas e mais relaxantes:  

“Eu gosto de Educação Física, é um espaço em que estamos a ter a aula em equipa, pode-se estar 

mais à vontade, é uma postura mais relaxada, o que não acontece numa sala de aula”. 

A relação que se cria com o professor: “ O professor, a empatia com o professor”. 

E ainda a aptidão para uma determinada área em relação a outra: “São melhores numas.” 

 

B2. Por que razão algumas aulas funcionam melhor do que outras? 

Os alunos parecem ser unânimes na aceitação de que o clima na sala de aula está relacionado 

com o docente e do método de ensino que utiliza. Os mesmos alunos funcionam de forma diferente 

nas várias disciplinas. A forma como a aula é apresentada é também um fator motivador para que a 

aula funcione bem ou mal: 

“ (…) há professores que metem, logo que começa a aula, os powerpoints cheios de letras 

que nem dá vontade de olhar para o quadro.” 

“ Eu acho que é pela maneira como o professor chama a atenção aos alunos.” 

“Eu tenho o caso da minha turma, em que nós temos uma disciplina em que a sala da aula 

parece uma selva e outra em que nós somos uns santinhos e quando dissemos à professora 

em que somos uns santinhos, ela ficou parva a olhar para nós e perguntou porquê... Nós 

dissemos que é da forma como ela lida connosco, não “berra”, é como se ela tivesse mais 

respeito. A outra professora enerva-se, resmunga, apenas mete piada para os alunos e eles 

continuam a fazer o mesmo e cada vez vai ser pior…” 

“Os métodos de ensino do professor, se for um método mais variado, agora se for sempre a 

mesma coisa, os alunos chegam a uma certa parte e ficam saturados e começam a dispersar… 

começamos a conversar com o colega do lado, depois o do lado passa para o outro lado e 

pronto…” 

A postura do professor é tida como o grande alavanque do bom funcionamento da aula. 
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B3. O que leva alguns alunos a adotarem comportamentos inadequados durante as aulas? 

 

Alguns alunos adotam comportamentos inadequados dentro da sala com o objetivo de se 

evidenciarem na turma. Existe ainda a ideia que o mau comportamento gera o protagonismo do 

aluno perante os colegas, garantindo-lhe o título de “líder” da turma. Pressupõe-se que esses atos 

são voluntários e propositados com o objetivo de perturbar e boicotar a aula. 

“ Tentar ser o mais «cool» da turma.” 

“Tentar mandar lá dentro.” 

“Fazer com que eles riam e queimar a aula.” 

Os próprios pares reconhecem que alguns alunos estão na sala de aula com outros interesses 

que ultrapassam o processo de ensino e de aprendizagem, distraindo a restante turma. Para além do 

desinteresse pelos conteúdos programáticos lecionados existem também alguns problemas na 

relação professor/aluno. 

“A falta de interesse, não estão ali a fazer nada, falam com o colega do lado, depois distraem-

se a si e prejudicam os outros colegas.” 

“Às vezes há alunos que entram em guerra com certos professores e depois há certas coisas 

quer da parte de um, quer da parte de outro, incompatibilizam-se com o professor.” 

 

B4. Que atividades desenvolveram recentemente que podem ser exemplo de cada uma das 

situações anteriormente descritas?  

 

As aulas expositivas, em que os alunos desenvolvem as suas atividades letivas através da 

leitura de documentos parecem ser pouco motivantes e cansativas. Os alunos preferem aulas mais 

dinâmicas como: trabalhos de grupo, trabalhos de investigação / pesquisa e visualização de filmes. 

Os alunos sugerem que haja uma diversificação de estratégias. 

“Por exemplo, nós temos disciplinas em que simplesmente passamos a aula a ler, ler e ler…, 

o que se torna cansativo. Acho que os professores podiam adotar outras estratégias ou outras 

maneiras de atuar na sala de aula, como por exemplo, trabalhos de grupo, trabalhos de 

pesquisa ou filmes. Pois muitas vezes, nós temos disciplinas em que é só ler… mas, com a 

projeção de um filme acabamos por perceber melhor o que estamos a ler. No fundo, seria 

diversificar as estratégias.” 

“ Diferenciar mais o que nós fazemos na aula, não estar sempre a fazer o mesmo, o que acaba 

por tornar-se muito cansativo.” 
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Muitos alunos acabam por “desistir” de algumas disciplinas devido à sua complexidade ou 

maior grau de exigência. Estes sentem muitas dificuldades e consideram que as mesmas são difíceis 

ou mesmo impossíveis de ultrapassar. 

“ Existem disciplinas e consequentemente conteúdos que acabamos por não gostar e não há 

nada a fazer!” 

“Por exemplo, a Matemática, eu sou um «zero à esquerda» e podem arranjar mil e uma 

estratégias que nunca vou conseguir de gostar da disciplina.” 

Os alunos consideram que os professores devem ser mais assertivos e mais severos em 

relação aos comportamentos inadequados. Consideram que os colegas que constantemente 

quebram as regras estabelecidas deveriam ser logo expulsos, ou alvo de outras medidas corretivas 

de acordo com a gravidade dos atos evidenciados nas aulas. 

“Os professores serem mais severos com determinados alunos porque há alunos de outras 

turmas que quando se fala em insucesso são sempre associados «aos maus da fita» mas 

também há alunos, e falo na minha turma, que já mereciam ter sido expulsos por alguns dias. 

O que eles fazem dentro da sala de aula é inadmissível.” 

 

B5. Que estratégias usam os alunos para estudarem? 

Os alunos utilizam diferentes estratégias de estudo.  

Fazem resumos da matéria que é lecionada, pois acreditam que a tarefa de escrita facilita a 

memorização:  

“ Fazer resumos da matéria que nós damos na aula. O professor faz as explicações e os alunos 

escrevem o mais importante e fazem o resumo disso e escrevem, porque escrever é a melhor 

maneira de memorizar.” 

Revêm diariamente a matéria lecionada: “ Rever a matéria diariamente.” 

Estão nas aulas com atenção. Aliás, os alunos consideram que o facto de estarem atentos nas 

aulas é essencial para uma melhor compreensão dos conteúdos programáticos:  

“ Prestar atenção na aula.” 

“ O mais importante é estar atento na aula, «é meio caminho andado», como se costuma 

dizer.” 

 

Estudam com apoio de familiares e há quem procure ajuda especializada (explicações), pois 

manifestam alguma dificuldade em estudarem sozinhos e/ou focarem-se naquilo que é essencial.  

“ Por exemplo, no meu caso, eu estudo com a minha prima e quando estudo com ela, faz-me 

perguntas, ou seja «puxa por mim» e assim «desenrasco-me» melhor do que sozinho. 
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Sozinho estudo o que não é e quando chego ao teste não sei nada. Tenho dificuldade em saber 

estudar e tenho que ter alguém a ajudar-me a estudar.” 

“Alguns da minha turma, andam em explicadoras.” 

Por último, utilizam também alguns recursos digitais que estão disponíveis em vários sítios 

da Internet. Consideram que é uma forma de estudo motivante e facilitadora ao invés da leitura e da 

realização de resumos. 

“Fazer atividades online (…) sobre aquela matéria, é uma forma engraçada de se aprender 

sem se estar só a fazer resumos e a ler. 

 

B6. O que fazem os alunos quando não entendem a matéria? 

 

A maioria dos alunos, quando não entende a matéria, desiste, não faz um esforço para a 

entender. Os entrevistados reconhecem duas posturas diferentes por parte dos colegas quando 

questionados pelos professores acerca da compreensão da matéria: existem alunos que preferem 

dizer que sim, apenas para não ouvir a matéria de novo ou por receio e vergonha de assumirem as 

suas dificuldades perante os pares, outros pedem ao docente uma nova explicação com o objetivo 

de tentarem esclarecer as suas dúvidas: 

“A maior parte não se esforça para a entender. E quando não entende, desiste.” 

“ Quando o professor questiona os alunos se entenderam, alguns respondem que sim só para 

não ter que ouvir toda a matéria de novo. Outros ficam constrangidos de dizer ao professor 

que não perceberam. É tudo receio e vergonha de alguns alunos em admitir que não 

perceberam, outros não querem mesmo entender.” 

“ Alguns alunos não se interessam, mas outros pedem ao professor para explicar outra vez 

para tentar entender, perceber.” 

 

B7. Qual a importância de aprenderem coisas novas? 

Quanto à informação recolhida, no indicador da importância de aprenderem coisas novas, os 

alunos foram consensuais, na medida em que “saber coisas diversificadas” seria importante para o 

futuro a nível profissional e também pessoal, uma vez que os “conhecimentos de alguns assuntos” 

lhes pode “abrir novas portas e novos horizontes”.   
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B8. De que forma poderão os alunos participar nas aulas? 

Relativamente à forma de os alunos participarem nas aulas, foram verificadas evidências de que 

existe interajuda em algumas turmas. Existem alunos que se inibem e não tiram dúvidas, existem 

outros que questionam os professores e de alguma forma, a turma no geral, fica a entender os 

conteúdos. E muitas vezes as explicações que os alunos mais facilmente entendem vêm dos seus 

pares:  

“ (…) tenho vários alunos na minha turma que se incentivam e arranjam outras estratégias. 

Dizem ao professor e este concorda e acaba por ensinar aos outros e esta estratégia por vir 

da parte dos alunos é mais fácil de compreender para os alunos.” 

 

B9. Que sugestões gostariam de dar para melhorar o funcionamento das aulas? 

No que concerne às sugestões para melhorar o funcionamento das aulas, os alunos mostram-

se críticos quanto às aulas de 90 minutos no fim do dia à sexta-feira, concordam que não são 

rentáveis: 

“ (…) essa aula de 90 minutos à sexta não dá tanto rendimento como a aula de 45 minutos da mesma 

disciplina, durante a semana.” 

“ (…) a última à tarde deveria ser Educação Física por ser mais prática e nós alunos «desanuviar» de 

toda a semana”. 

São de opinião ainda que, os intervalos deveriam ser maiores e que determinadas disciplinas nunca 

deveriam estar juntas no horário por serem demasiado exigentes. Referem ainda que há dias em que 

seria necessário alargar o horário do almoço, porque quando têm quarenta e cinco minutos é: 

“ (…) é praticamente chegar sentar, almoçar e ir logo para as aulas” 

 

B10. Que sugestões gostariam de dar para melhorar os resultados dos alunos? 

A escola, no âmbito do Plano Anual de Atividades dos diversos Departamentos, tem a 

preocupação de planear um vasto conjunto de atividades com o objetivo de trabalhar e desenvolver 

um leque variado de competências, bem como criar interdisciplinaridade com a pretensão de motivar 

e proporcionar o desenvolvimento integral dos seus alunos.  
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 Os alunos parecem valorizar este esforço e consideram de extrema importância a existência 

deste tipo de atividades classificando-as como um fator motivador para a melhoria dos seus 

resultados escolar, acrescentado, contudo, a necessidade de uma oferta maior e mais diversificada:  

“Ter mais diversidade de atividades”. 

“ (…) eu falei no desporto… mas também de outras coisas (…) como a caminhada que havia.” 

“Aproveitar as atividades para motivar os alunos.” 

“Para depois eles também estudarem mais e corresponderem em termos de resultados.” 

Os alunos reconhecem o facto de as atividades lhes proporcionarem novas aprendizagens, 

levando-os a aplicar em contextos mais práticos os conteúdos abordados:  

“Como o Peddy-paper que se fazia antigamente, acho que isto no fundo incentivava-nos e 

ajudava-nos.” 

“O Peddy-paper de línguas… tínhamos várias atividades para fazer de inglês e acho que isso 

ajudava para incentivar e para podermos perceber melhor os conteúdos.” 

Por outro lado, os alunos reconhecem a existência de uma cultura escolar para premiar a 

excelência, tornando-se um fator motivador para a obtenção de bons resultados. É também 

reconhecido todo o acompanhamento e apoios prestados pela escola, nomeadamente através das 

assessorias, da sala de estudo e de outras ações TEIP, proporcionando-lhes desta forma todo um 

conjunto de condições que os ajuda na obtenção do sucesso. 

“ Aquelas férias de final do ano para os 10 melhores alunos é motivador para obter melhores 

resultados.” 

“A nova sala de estudo, assessorias, Portulab são apoios suficientes caso os alunos 

aproveitassem.” 

Referem que, apesar de todo o esforço realizado pela escola, nem todos acabam por 

aproveitar as condições e oportunidades oferecidas: 

 “A maior parte dos alunos é que não aproveitam as condições oferecidas pela escola.” 

  Os alunos apontam algumas estratégias que na sua opinião poderiam ajudar aqueles que 

apresentam um maior número de níveis negativos como um maior controlo na realização e 

verificação dos trabalhos de casa: 

“ Os trabalhos de casa dos alunos que têm negativa serem realizados numa folha à parte 

para o professor corrigir (…) assim o professor certifica-se que o aluno realizou os trabalhos 

de casa e é outra maneira de eles estudarem.” 
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B11. Das atividades que normalmente desenvolvem nas aulas identifiquem as que mais 

contribuem para a melhoria das aprendizagens dos alunos? 

  Relativamente às atividades desenvolvidas, aquelas com um carácter mais prático, onde os 

alunos podem observar e experimentar, são sem dúvida as que acolhem maior reconhecimento e 

aprovação por parte destes identificando-as como sendo as que contribuem para a melhoria das suas 

aprendizagens:  

“O caso dos filmes nas aulas e também no caso de Ciências e Físico-química as experiências.” 

 “Atividades práticas que permitam consolidarem os conhecimentos teóricos.” 

“ Aulas com mais exercícios e mais fichas.” 

Em termos de organização de trabalho na sala de aula apreciam as atividades desenvolvidas 

em grupo ou com par tutor, uma vez que são de opinião que desta forma se podem ajudar 

mutuamente: 

“Nas aulas, colocar os alunos em grupo ou em pares, assim podem ajudar-se uns aos outros”. 

Os alunos identificam a existência, de diferenças entre os procedimentos realizados pelos 

professores na preparação para os testes, sendo da opinião que para além da entrega da matriz os 

professores poderiam dedicar uma aula para estudar com eles ou mesmo dar-lhes um resumo: 

“Há vários professores que fazem isso, mas há outros que não, que é a entrega da matriz.” 

“Mas além da entrega da matriz, o professor podia dedicar só uma aula para estudar com os 

alunos para o teste (…) acho que isto ajudava! Porque já tive uma professora que fazia isso e 

a nossa turma tirava sempre muito bons resultados, eu acho que basicamente era isso, 

porque havia sempre uma aula antes do teste e ela estudava connosco.” 

As matrizes dos testes são consideradas pelos alunos como um instrumento importante e 

orientador na preparação dos testes, levando-os a obter melhores resultados:   

“As matrizes têm os tópicos que vão sair no teste. Eu tenho uma professora que põe a matriz 

e põe o que nós devemos saber à frente. Isso ajuda muito os alunos porque ao colocar os 

tópicos temos que procurar no livro e podemos não encontrar, nem no livro, nem no caderno. 

“ 

“Os professores fazerem fichas de preparação com os conteúdos mais importantes.” 
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B12. Das atividades que normalmente desenvolvem nas aulas identifiquem as que menos 

contribuem para a melhoria das aprendizagens dos alunos? 

Os alunos reconhecem como sendo menos apelativas e que menos contribuem para a 

melhoria das suas aprendizagens, as atividades em que, em contexto de sala de aula, o professor 

utiliza a metodologia de ditar os conteúdos ou de os expor em Powerpoint para que os alunos os 

passem.  

“Quando os professores se põem na aula a ditar muita coisa.” 

“Quando o professor põe um Powerpoint para nós passarmos. Em vez de passarmos a aula a 

ler, passamo-la a escrever.” 

Referem ainda que este tipo de metodologia, faz com que estejam preocupados em passar e 

não em perceber os conteúdos:   

“Acabamos por não aprender na mesma, porque estamos preocupados em passar e não em 

perceber.” 

Mencionando também a falta de acompanhamento e ajuda na realização dos exercícios 

como um fator negativo para a aprendizagem:  

“O professor manda fazer exercícios e não explica bem o que devemos fazer (…) a falta de 

acompanhamento e a falta de ajuda na realização dos exercícios e não ver se realmente estão 

a ser feitos, é tudo negativo.” 

 

C) RENDIMENTO ESCOLAR 

 

C1. Em termos gerais, que mudanças experimentaram na transição do 2º para o 3º ciclo? 

Na primeira questão relativa à dimensão Rendimento escolar, procurou-se compreender 

quais as mudanças mais significativas sentidas pelos alunos, na transição do 2º para o 3º ciclo. De 

acordo com os relatos obtidos, a complexidade dos conteúdos é relevante: 

“Maior exigência das próprias disciplinas.” 

 “As disciplinas tornam-se mais complexas em termos de conteúdos.” 

“ (…) agora temos mais matéria(…)” 

“ (…)temos de estudar muito mais, porque a matéria é mais difícil(…) ” 

Por outro lado, os alunos reconhecem que a par da complexidade dos conteúdos, o grau de exigência 

por parte dos professores também é maior: 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1


Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar. 

Ano letivo 2014/2015 

48  
 

 

 

“ (…) eles (professores) diziam para fazermos isso e aquilo(…). Agora não.” 

 “ (…) os professores começam a ser mais exigentes connosco.” 

“ Os professores explicam mas já não explicam tudo ao pormenor (…)” 

Confrontados com esta realidade, os alunos enfrentam a necessidade de se tornarem mais 

autónomos e responsáveis, como forma de resposta às novas exigências: 

“ Temos de fazer sozinhos.” 

“O 3º ciclo exige mais dos alunos, exige mais autonomia.” 

 “ (…) já temos que tirar «as coisas da nossa cabeça»”. 

Também se evidencia a repercussão da extensão dos conteúdos na carga horária: 

“O nosso horário era muito mais leve no 6º ano porque tínhamos menos disciplinas.” 

“ (…) agora temos mais matéria, mais aulas.” 

Algumas expressões dos alunos referem-se ainda a um outro fator, aparentemente relacionado com 

o espaço físico da escola: 

“ (…) no 5º e no 6º ano era novidade para nós, era uma escola nova.” 

 No entanto, deixam transparecer a sua perda de interesse e motivação para com as atividades 

escolares com o passar do tempo (coincidentemente com transição de ciclo): 

“ (…) já é muito tempo na mesma escola…estou farta desta escola, é muito tempo aqui.” 

Altura em que possivelmente, a escola deixa de dar resposta aos seus interesses e às suas 

necessidades: 

“É sempre a mesma coisa e torna-se cansativo.” 

Reconhecendo-se aqui a necessidade como ponto fulcral, Menezes (2007) define-a como a 

discrepância entre o estado atual e o estado desejável (objetivo).  

Não é de todo a relação com o espaço físico que está em causa, mas a relação do desinteresse com 

a qualidade e o interesse do conteúdo das aulas, constituindo possivelmente um desafio à escola no 

seu todo, no sentido de se aproximar destes alunos. 

 

C2. Quais as disciplinas em que sentiram mais dificuldades? 

 

Na segunda questão procurou-se indagar sobre quais as disciplinas em que os alunos 

sentiram mais dificuldades na transição de ciclo, salientando-se em primeiro lugar a Matemática. 

“Matemática. Era boa até ao 6º ano (…).” 
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Em seguida referenciaram-se as línguas: 

“ A introdução do Francês. Já são duas línguas, Francês e Inglês (...).”  

Aparentemente a extensão dos conteúdos das disciplinas em geral, acaba por influenciar o 

ritmo de aprendizagem, sobretudo das disciplinas onde os alunos sentem mais dificuldades. Parece 

não haver tempo suficiente para os alunos consolidarem os conhecimentos como seria expectável.  

“ A partir do 6º ano aquilo juntou-se tudo, foi como se perdesse tudo (…) Matemática é assim 

(…) ”. 

“ Como nós também tivemos Físico-química veio baralhar um pouco as coisas, porque no 

fundo ambas têm cálculos. E isso também ajudou a baralhar na altura um pouco”. 

“Francês e Inglês e uma pessoa até se baralha, já não se sabe o que é Francês ou Inglês”.   

 

C3. Quais as disciplinas em que se verificou uma descida mais acentuada nos vossos resultados? 

 

Os alunos apontaram algumas das disciplinas onde as descidas foram mais evidentes, como 

a Matemática onde a introdução de novos conteúdos exacerba as suas dificuldades “porque temos 

agora a matéria das equações, que para nós é… muita coisa nova e nós sentimos dificuldades em 

perceber essa matéria”, noutros casos entendem que a empatia com o docente poderá ser uma 

justificação “na minha turma, pioraram a Ciências. Os alunos baixaram a Ciências, por causa da 

matéria. No ano passado, gostávamos muito da professora e também pode ter influenciado”. 

A introdução de uma segunda língua estrangeira parece também, de forma unânime, estar 

na origem de alguma confusão: 

“A Francês, os resultados em algumas turmas devem-se por ser uma língua nova”. 

“A Inglês porque entre o 5º e 6º ano a matéria é quase sempre a mesma, a partir do 7º ano, 

8º e 9º anos, já são matérias variadas e temos de juntar toda a matéria dos anos anteriores”.  

“A gramática em Inglês torna-se mais difícil, mais complexa porque enquanto no 5º e no 6º 

ano, eram só verbos principais e o nome das coisas, a partir do 7º ano já temos que associar 

uma coisa à outra, fazer os textos, ou seja, aprofundar mais a língua”. 

 

C4. Que razões encontram para explicar este facto? 

 

As razões que os alunos encontram para a descida do rendimento escolar entre o 2º e o 3º 

ciclo prendem-se, como vimos anteriormente, com a complexidade dos conteúdos, com a exigência 

dos professores no 3º ciclo, com uma maior exigência ao nível da responsabilidade e autonomia, mas, 
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curiosamente, os delegados, apontam o comportamento como um fator que agudiza, ao longo do 

tempo, as dificuldades sentidas pelos alunos: 

“A minha turma era a melhor turma do 6º ano e agora baixou muito por causa do 

comportamento. Havia alunos que tiravam muitos 5 e agora tiram muitas negativas por causa 

do comportamento. Tudo isso porque entrou uma rapariga na minha turma no ano passado e ela 

porta-se muito mal e parece que eles ficaram iguais a ela, acharam piada e agora fazem igual. 

Ela já se portava mal no ano passado, mas só este ano é que os restantes da turma decidiram 

portarem-se mal.” 

“Na minha turma, aconteceu a mesma coisa. Em relação ao ano passado éramos, ao nível do 

aproveitamento, a melhor turma do 8º ano e agora este ano, somos os piores do 9º ano. Pela 

mesma razão da colega, isto é, a entrada de alunos mais indisciplinados, influenciou a descida 

dos resultados. 

 

5.2.3 Conclusões 

 

Motivação 

 

 As expectativas dos alunos para a sua vida, em termos académicas são, de uma forma geral, baixas. 

A maioria pretende apenas concluir o ensino secundário, nem que seja através de uma via 

profissionalizante.  

 

 A maior parte dos pais/encarregados de educação gostaria que os filhos prosseguissem os estudos e 

tentam incentivá-los, apesar dos alunos não terem essa ambição. Alguns pais/encarregados de 

educação têm expectativas elevadas no que diz respeito à vida escolar dos seus educandos, 

almejando que estes prossigam até ao ensino superior, contudo, a maioria não tem grandes 

expectativas por acreditarem que estes não têm capacidades. 

 

 Alguns pais/encarregados de educação procuram, através dos seus exemplos de vida, alertar para a 

importância dos estudos na vida futura ou prometem recompensas, em troca do estudo dos filhos. 

Outros dizem simplesmente aos filhos que é necessário estudar. Entre os entrevistados veicula a 

ideia de que há pais/encarregados de educação que não se envolvem muito na vida escolar dos seus 

educandos por falta de tempo.   
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 No discurso dos alunos encontramos exemplos de boas práticas no que se refere às estratégias 

utilizadas pelos docentes no sentido de os sensibilizarem para a importância da escola, 

nomeadamente recompensando o bom clima de aprendizagem com atividades do agrado dos 

alunos. Os professores tentam consciencializá-los para as consequências dos seus atos e 

comportamentos, numa tentativa de mudar mentalidades e de estimular a autorreflexão, a maioria 

adota atitude otimista, destacando o que os alunos fazem bem, utilizando o reforço positivo e 

instigando-os a não se resignarem. 

 

 Os entrevistados entendem que a postura dos pais perante o insucesso influencia a 

motivação dos filhos podendo a sua indiferença levar à falta de empenho e premência por parte dos 

seus educandos. E reconhecem nos pais e encarregados de educação falta de envolvimento no 

processo de ensino e aprendizagem.  

 

 No que diz respeito aos professores os alunos referiram que estes ficam preocupados e 

tentam arranjar estratégias para minorar o insucesso. 

 

 Em relação aos alunos, aparecem diferentes reações. Alguns alunos ficam tristes e 

desiludidos porque se empenharam e não conseguiram, outros ficam indiferentes, despreocupados 

e assumem o fracasso com algo de normal. 

 

 Relativamente à questão que pretendia aferir a reação dos diferentes intervenientes 

relativamente ao sucesso constatamos que, na opinião dos alunos, há pais que valorizam o sucesso 

dos seus educandos e os incentivam a continuar, e outros que não valorizam as conquistas dos seus 

filhos, limitando-se a fazer comparações de notas com os outros alunos, tendo os alunos a perceção 

da acentuada rivalidade que existe entre os pais.  

 

 Antevêem nos professores orgulho pelos resultados que os seus alunos atingem, e um 

contínuo estímulo na procura da qualidade de sucesso.  

 

 Quantos aos seus pares identificam dois tipos de atitudes: as depreciativas e de menosprezo 

por aqueles que estudam e as de entreajuda e cooperação para com os alunos com mais dificuldades.   

 

 Tendo em consideração os resultados conseguidos por determinados alunos, os 

entrevistados concordam que eles façam parte do quadro de mérito da escola, pois é merecido que 

sejam reconhecidos.  
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 Quando questionados sobre as explicações que encontram para a retenção, há alunos que a 

associam à falta de motivação, de interesse e de aplicação, ao efeito adverso da retenção na 

autoestima do aluno e na influência das turmas problemáticas. 

 

Atividades Académicas 

 A preferência por determinadas disciplinas está relacionada com: a disciplina em si enquanto 

proporcionadora de atividades cooperativas e mais relaxantes, a relação que se cria com o professor 

e ainda a aptidão para uma determinada área em relação a outra.  

 

 Os alunos parecem ser unânimes na aceitação de que o clima na sala de aula está relacionado 

com o docente, com a sua postura e com o método de ensino utilizado. A forma como a aula é 

apresentada é também um fator motivador para que a aula funcione bem ou mal.  

 

 Consideram que os alunos adotam comportamentos inadequados dentro da sala com o 

objetivo de se evidenciarem na turma. Existe ainda a ideia que o mau comportamento gera o 

protagonismo do aluno perante os colegas. 

 

 Os próprios pares reconhecem que alguns alunos estão na sala de aula com outros interesses 

que ultrapassam o processo de ensino e de aprendizagem, distraindo a restante turma.  

 

 As aulas expositivas, em que os alunos desenvolvem as suas atividades letivas através da 

leitura de documentos parecem ser pouco motivantes e cansativas. Os alunos preferem aulas mais 

dinâmicas como: trabalhos de grupo, trabalhos de investigação / pesquisa e visualização de filmes.  

 

 Os alunos consideram que os professores devem ser mais assertivos e mais severos em 

relação aos comportamentos inadequados.  

 

 Os alunos utilizam diferentes estratégias de estudo: fazem resumos da matéria que é 

lecionada, revêm diariamente a matéria lecionada, estão nas aulas com atenção, estudam com apoio 

de familiares, utilizam recursos digitais disponíveis em vários sítios da Internet e procuram ajuda 

especializada (explicações).  
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 Os alunos parecem considerar as atividades do Plano Anual um fator motivador para a 

melhoria dos seus resultados escolares, acrescentado, contudo, a necessidade de uma oferta maior 

e mais diversificada. É também reconhecido todo o acompanhamento e apoios prestados pela escola, 

nomeadamente através das assessorias, da sala de estudo e de outras ações TEIP, proporcionando-

lhes desta forma todo um conjunto de condições que os ajudam na obtenção do sucesso, apesar de 

nem todos os alunos as aproveitarem. 

  

 Relativamente às atividades desenvolvidas, aquelas com um caráter mais prático, onde os 

alunos podem observar e experimentar, são sem dúvida as que acolhem maior reconhecimento e 

aprovação por parte destes identificando-as como sendo as que contribuem para a melhoria das suas 

aprendizagens. Em termos de organização de trabalho na sala de aula apreciam as atividades 

desenvolvidas em grupo ou com par tutor. 

 

 Os alunos reconhecem como sendo menos apelativas e que menos contribuem para a 

melhoria das suas aprendizagens, as atividades em que, em contexto de sala de aula, o professor 

utiliza a metodologia de ditar os conteúdos ou de os expor em Powerpoint para que os alunos os 

passem.  

 

Rendimento Escolar 

 

 Na transição do 2º para o 3º ciclo os alunos mencionam como constrangimentos a 

complexidade dos conteúdos, o grau de exigência por parte dos professores, a necessidade de se 

tornarem mais autónomos e responsáveis e o aumento da carga horária.  

 

 As descidas mais evidentes verificam-se nas disciplinas de Matemática, Ciências Naturais e 

Inglês.  

 

 Atribuem à introdução do Francês e das Ciências Físico-químicas a causa de alguma confusão 

geradas nas disciplinas de Inglês e Matemática, respetivamente.  
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5.3 Questionário aos Funcionários Não Docentes  
 

 

5.3.1 Informação de Enquadramento  

 

A amostra é composta por 19 sujeitos com idades compreendidas entre os 27 e os 58 anos, 

sendo a média de idades de 42,2. Dos inquiridos, dezoito são do sexo feminino e um do sexo 

masculino. A maioria possui o 12º ano de escolaridade como habilitação académica (89%).  

 

 

 

 

  

 

 

No que respeita à experiência profissional, 68,4% dos sujeitos da amostra possui mais de dez 

anos de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILITAÇÕES 
ACADÉMICAS 

N % 

9º Ano 2 11 

12º Ano 17 89 

 19 100 

TEMPO DE 
SERVIÇO 

N % 

4 - 10 6 31,6 

11-15 6 31,6 

16-20 5 26,3 

20-29 2 10,5 

 19 100 
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5.3.2 Organização e Gestão 
 

 

FUNCIONAMENTO DA DIREÇÃO 

2012 2015 

Sim Não Sim Não 
Variação 

12/15 

Procura que os funcionários recebam formação adequada 
para o seu desempenho profissional. 

90,5% 9,5% 89,0% 11,0% -1,5% 

Reconhece e valoriza o trabalho dos funcionários. 
85,7% 14,3% 89,0% 11,0% 3,3% 

Preocupa-se em promover a disciplina na escola. 
100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Preocupa-se com o bem-estar de todos os elementos da 
comunidade educativa. 

95,2% 4,8% 100,0% 0,0% 4,8% 

É imparcial na apreciação e resolução de problemas/ 
queixas. 

81,0% 19,0% 100,0% 0,0% 19,0% 

Preocupa-se em facilitar aos assistentes operacionais os 
recursos necessários ao seu desempenho diário. 

100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Utiliza um sistema de avaliação dos assistentes 
operacionais que tem em conta o contributo de cada um 
para o cumprimento dos objetivos fixados no Projeto 
Educativo de Agrupamento. 

85,7% 14,3% 84,0% 16,0% -1,7% 

 

Aspetos positivos (mais significativos) 

 Preocupação com o bem-estar de todos os elementos da comunidade educativa, valor que 

subiu até aos 100%; 

 Preocupação com a imparcialidade na apreciação e resolução de problemas/queixas, valor 

que registou uma subida de 19pp; 

 Preocupação em promover a disciplina na escola; 

 Preocupação em facilitar aos funcionários os recursos necessários ao seu desempenho 

diário; 

 

Aspetos que melhoraram: 

 A Direção reconhece e valoriza o trabalho dos funcionários. 

 

Aspetos a melhorar (os mais significativos):  

 A Direção deve procurar que os funcionários recebam formação adequada para o seu 

desempenho profissional; 

 A Direção deve utilizar um sistema de avaliação dos assistentes operacionais que tenha em 

conta o contributo de cada um para o cumprimento dos objetivos fixados no Projeto 

Educativo do agrupamento (esta é a questão onde se obtém um maior valor de respostas 

negativas 16%).  
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5.3.3 Cultura de Escola 

 

No que respeita ao grupo de questões relativas à “Cultura de Escola” há que referir que apenas 

63% dos inquiridos afirmam conhecer o Projeto Educativo do Agrupamento. 

Dos 37% que responderam não conhecer o Projeto Educativo (PE), sendo a resposta mais 

frequente para justificar esse desconhecimento “o PE não foi lido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos inquiridos que afirmam conhecer o PE, apenas 21% entendem que não é 

fácil concretizar os seus objetivos, justificando que os mesmos são pouco claros.  
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CULTURA DE ESCOLA 
2012 2015 

Sim Não Sim Não Variação 

A escola é um lugar seguro e disciplinado. 95,2% 4,8% 100% 0,0% 4,8% 

Existe um bom clima de aprendizagem. 100% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 

A escola assegura serviços de informação acessíveis a todos os 
elementos da comunidade. (Tem atempadamente conhecimento 
de tudo o que se passa na escola). 

71,4% 28,6% 89,0% 11,0% 17,6% 

As instalações da escola são adequadas em termos de saúde, 
higiene e segurança. 

90,5% 9,5% 79,0% 21,0% - 11,5% 

As instalações da Secretaria são adequadas para o atendimento 
ao público. 

90,5% 9,5% 100% 0,0% 4,5% 

Os espaços existentes na escola são mantidos em bom estado de 
conservação. 

76,2% 23,8% 95,0% 5,0% 18,8% 

As condições do bar e da cantina são adequadas. 100% 0,0% 95,0% 5,0% - 5,0% 

O tempo de intervalo é suficiente. 90,5% 9,5% 89,0% 11,0% - 1,5% 

Os alimentos fornecidos no bar são adequados e equilibrados 
para uma dieta saudável dos utentes. 

90,5% 9,5% 79,0% 21,0% - 11,5% 

As ementas da cantina são diversificadas, equilibradas e 
adequadas a uma alimentação saudável. 

100% 0,0% 84,0% 16,0% - 16,0% 

As refeições são do agrado dos utentes. 66,7% 33,3% 74,0% 26,0% 7,3% 

Os alimentos são manuseados em condições de higiene. 95,2% 4,8% 100% 0,0% 4,8% 

O atendimento na secretaria é feito com profissionalismo e 
simpatia. 

100% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 

A resolução de problemas é feita num espaço de tempo razoável. 100% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 

O número de assistentes técnicos da secretaria é suficiente para 
assegurar um bom nível de desempenho. 

100% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 

Os assistentes operacionais estão identificados com a 
correspondente placa de identificação. 

95,2% 4,8% 95,0% 5,0% - 0,2% 

Os assistentes operacionais mantêm um bom relacionamento 
com os alunos. 

100% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 

Os assistentes operacionais previnem os conflitos entre os 
alunos. 

100% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 

O número de assistentes operacionais é suficiente para assegurar 
um bom nível de desempenho. 

90,5% 9,5% 95,0% 5,0% 4,5% 

A chefe dos assistentes operacionais gere com eficácia os 
recursos humanos que tem disponíveis. 

76,2% 13,8% 74,0% 26,0% - 12,2% 

A chefe dos assistentes operacionais procura gerir e resolver 
eventuais conflitos que surgem entre os assistentes. 

71,4% 28,6% 84,0% 16,0% 12,6% 

Os alunos mostram atitudes de respeito para com os assistentes 
operacionais. 

66,7% 33,3% 79,0% 26,0% 7,3% 

Os assistentes operacionais mostram-se disponíveis para 
cooperar com o trabalho docente. 

95,2% 4,8% 100% 0,0% 4,8% 
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Aspetos positivos (mais significativos) 

 

 A Escola é um lugar seguro e disciplinado; 

 Existe um bom clima de aprendizagem; 

 As instalações da Secretaria são adequadas para o atendimento ao público; 

 Os alimentos são manuseados em condições de higiene; 

 O atendimento na secretaria é feito com profissionalismo e simpatia; 

 A resolução de problemas é feita num espaço de tempo razoável; 

 O número de assistentes técnicos da secretaria é suficiente para assegurar um bom nível de 

desempenho; 

 Os assistentes operacionais mantêm um bom relacionamento com os alunos; 

 Os assistentes operacionais previnem os conflitos entre os alunos; 

 Os assistentes operacionais mostram-se disponíveis para cooperar com o trabalho docente. 

 

Aspetos que melhoraram (os mais significativos): 

 

 Os espaços existentes na escola são mantidos em bom estado de conservação (registou uma 

melhoria de 18,8% para os 95,0% face ao estudo de 2012); 

 A escola assegura serviços de informação acessíveis a todos os elementos da comunidade. 

(Tem atempadamente conhecimento de tudo o que se passa na escola) – Verifica-se uma 

subida de 17,6% para os 89,0% em comparação com o estudo de 2012; 

 A chefe dos assistentes operacionais procura gerir e resolver eventuais conflitos que surgem 

entre os assistentes. 

 

Aspetos a melhorar (mais significativos) 

 

 As ementas da cantina são diversificadas, equilibradas e adequadas a uma alimentação 

saudável (regista uma variação negativa de 16,0pp relativamente a 2012); 

 A chefe dos assistentes operacionais gere com eficácia os recursos humanos que tem 

disponíveis (regista 26% de respostas negativas); 

 As instalações da escola são adequadas em termos de saúde, higiene e segurança (descida 

11,5pp); 

 Os alimentos fornecidos no bar são adequados e equilibrados para uma dieta saudável dos 

utentes (descida 11,5pp). 
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5.3.4 Problemas e Aspetos Positivos da Escola 

 

Esta questão foi reformulada no presente ano letivo razão pela qual não é possível 

estabelecer comparações com anos anteriores.  

PROBLEMAS E ASPETOS POSITIVOS DA ESCOLA  2015 

38. Os professores são assíduos. 89% 

39. Os assistentes operacionais são assíduos. 89% 

40. Os assistentes operacionais são em número suficiente. 95% 

41. Há falta de liderança por parte dos Órgãos de gestão da 
Escola. 

5% 

42. Há conflitos entre assistentes operacionais. 5% 

43. Há conflitos entre assistentes operacionais e alunos. 0% 

44. Os alunos são disciplinados. 53% 

45. Os alunos não estão sensibilizados para a necessidade de zelar 
pela manutenção e limpeza da escola. 

42% 

46. Horário de atendimento dos diferentes serviços é adequado. 89% 

47. Os recursos de ensino são insuficientes (material informático, 
audiovisual, laboratórios…) 

47% 

48. As instalações e equipamento são de qualidade. 89% 

49. Instalações não são mantidas num estado de higiene e 
limpeza adequados. 

11% 

50. Os assistentes operacionais procuram prevenir conflitos entre 
os alunos. 

95% 

51. Os assistentes operacionais não ajudam na resolução de 
conflitos entre os seus pares e os alunos. 

0% 

52. Os assistentes operacionais não interferem na resolução de 
conflitos entre alunos e professores. 

21% 

53. Os assistentes operacionais zelam pela manutenção dos 
equipamentos e instalações da escola. 

95% 

 

 

Aspetos positivos: 

 Os assistentes operacionais são em número suficiente; 

 Há boa liderança por parte dos Órgãos de Gestão; 

 Não há conflitos entre Assistentes Operacionais; 

 Não há conflitos entre Assistentes Operacionais e alunos; 

 Os assistentes operacionais procuram prevenir conflitos entre os alunos; 

 Os assistentes operacionais zelam pela manutenção dos equipamentos e instalações da 

escola 
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Aspetos a melhorar (os mais significativos): 

 Os recursos de ensino são insuficientes (material informático, audiovisual, laboratórios…); 

 A sensibilização dos alunos para a necessidade de zelar pela manutenção e limpeza da escola; 

 A disciplina dos alunos. 

 

5.3.5 Análise às questões abertas 

 

Relativamente às questões abertas do questionário, foi feita uma análise global das respostas 

dos inquiridos e pôde-se constatar que os aspetos mais positivos da escola mencionados são: 

 O bom relacionamento entre os diferentes elementos da comunidade (direção, 

docentes, pais, alunos e funcionários); 

 O profissionalismo. 

 

Quanto a sugestões de melhoria dadas pelos assistentes operacionais inquiridos, note-se que 

foram referidos:  

 A necessidade de mais ações de formação, abrangendo todos os Assistentes 

Operacionais; 

 Maior controlo face à disciplina; 

 Maior sensibilização aos alunos sobre comportamentos e atitudes; 

 A escola deveria ter uma chefe de pessoal que zelasse por um bom funcionamento da 

escola. 

 Necessidade de melhoria no que respeita à alimentação (qualidade e variedade).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1


Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar. 

Ano letivo 2014/2015 

61  
 

 

 

5.4 Questionários aos Professores e Educadores 

 

5.4.1 Informação de Enquadramento  

 

No que respeita ao grupo dos Professores e Educadores, dos vinte três questionários enviados 

apenas foram submetidos dezasseis (menos 10 do que no ano 2011/12).  

Os questionários foram respondidos entre os dias 24/05 e o dia 11/06 por um total de 16 

docentes, o correspondente a uma amostra de 23%, com idades compreendidas entre os 35 e os 53 

anos, sendo a média de 42,4. 

                                                                                

 

 

 

Com 75% de expressão, verificou-se que 

a maioria do corpo docente que respondeu 

ao questionário pertence ao sexo feminino. 

 

 

 

 

 

No que toca às habilitações 

académicas, 68,75% são detentores de 

licenciaturas, 12,5% de uma pós-

graduação e 18,75% de um mestrado.  

 

 

 

Quanto ao tempo de serviço 

há que referir que o grupo com 

maior expressão (62,5%) é o que 

engloba docentes entre os 11 e 

os 20 anos de serviço. Regista-se 

ainda uma grande percentagem 

de inquiridos, 56,25%, que 

passaram os últimos 6 a 10 anos 

neste Agrupamento. 
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Em termos de situação profissional note-se que 18,75% dos docentes são Contratados, 75% 

pertencem ao Quadro de Agrupamento e apenas 6,25% ao Quadro de Zona Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às informações de enquadramento do grupo de amostragem, comparativamente 

a 2012, existem algumas diferenças, nomeadamente ao nível das habilitações académicas, onde se 

verifica uma maior qualificação no grupo de docentes em 2015. Também ao nível da situação 

profissional se constata que neste Agrupamento houve uma inversão da mesma: em 2012 a grande 

maioria dos inquiridos eram professores contratados, enquanto em 2015, mais de metade dos 

docentes, são Quadro de Agrupamento. 

 

5.4.2 Projeto Educativo  

 

Quando os docentes são questionados a propósito do Projeto Educativo do Agrupamento, 100% 

dos inquiridos respondem afirmativamente, não havendo, portanto, motivos justificativos do seu 

desconhecimento. O mesmo se passou com o grupo de docentes e educadores questionados em 

2012. 

Quando se pergunta se é fácil identificar os objetivos do Projeto Educativo, 100% considera que 

sim. Relativamente às questões “É fácil concretizar os objetivos do Projeto Educativo”, e respetiva 

justificação: “esta dificuldade deve-se ao facto de os objetivos serem pouco explícitos” ou “os 

recursos não serem adequados/ajustados” optou-se por não considerar os seus resultados em 

virtude de um erro ocorrido na publicação online do questionário.  

Relativamente ao facto de os professores e educadores terem em conta esses objetivos na 

planificação das atividades, verifica-se que, ao passo que, em 2012, 73,1% responderam 

afirmativamente, 11,5% dos inquiridos disseram que não e 15,4% dos inquiridos não respondeu, em 

2015 todos responderam afirmativamente, sublinhando-se este como um aspeto extremamente 

positivo. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Contratados

QA

QZP

Situação Profissional
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5.4.3 Organização e Gestão  

 

Neste capítulo pretende-se aferir questões relacionadas com o funcionamento do DEPARTAMENTO CURRICULAR, do CONSELHO DE TURMA, do CONSELHO PEDAGÓGICO e 

da DIREÇÃO. 

 

5.4.3.1 Funcionamento do Departamento Curricular 

 

No que respeita ao funcionamento do Departamento, os docentes foram questionados acerca da frequência com que determinados assuntos são abordados. 

Assim, os inquiridos referiram que:  

 Questionários 2007/08 
(%) 

 

Questionários 2011/12 
(%) 

 

Questionários 2014/15 
(%) 

 
Nunca Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre Nunca Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre Nunca Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 

Discussão de problemas de organização do Agrupamento; 4 44 44 8 3,8 38,5 34,6 19,2 6,25 18,75 68,75 6,25 

Análise crítica dos resultados e progressos dos alunos por 
disciplina, ano e turma; 

0 28 44 28 0 7,7 42,3 50 0 12,5 37,5 50 

Discussão de estratégias de sucesso; 0 24 68 8 0 7,7 53,8 38,5 0 25 37,5 37,5 

Análise e reflexão sobre práticas pedagógicas; 0 44 52 4 0 15,4 38,5 46,2 0 25 43,75 31,25 

Definição de critérios de avaliação; 0 16 64 20 0 30,8 19,2 50 0 18,75 37,5 43,75 

Reajustamento das estratégias de ensino; 0 32 64 4 0 11,5 65,4 23,1 0 25 37,5 37,5 

Análise das necessidades de formação de professores; 0 60 40 0 0 42,3 46,2 11,5 0 68,75 31,25 0 

Reflexão sobre a utilização das instalações e materiais; 8 64 24 4 0 65,4 23,1 7,7 0 62,5 37,5 0 

Discussão sobre práticas de interdisciplinaridade; 4 52 44 0 0 30,8 61,5 7,7 0 37,5 62,5 0 

Atualização do Regimento Interno do departamento; 4 48 32 16 3,8 42,3 38,5 15,4 0 56,25 31,25 0 

Proposta e discussão de atividades a incluir no Plano Anual de 
Atividades. 

0 12 56 32 0 11,5 50 38,5 0 18,75 43,75 37,5 
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Da análise efetuada, parece emergir o facto de, neste Agrupamento, em 2015, o corpo de 

docentes dedicar mais tempo e/ou abordar mais frequentemente assuntos relacionados com: 

 

 Discussão de problemas de organização do Agrupamento; 

 Análise crítica dos resultados e dos progressos dos alunos por disciplina, ano e turma; 

 Discussão de estratégias de sucesso; 

 Análise e reflexão sobre práticas pedagógicas; 

 Definição de critérios de avaliação; 

 Reajustamento das estratégias de ensino; 

 Proposta e discussão de atividades a incluir no Plano Anual de Atividades. 

 

Todos os itens acima mencionados foram selecionados “muitas vezes” ou “sempre”, com 

percentagens conjuntas superiores a 60%. 

 

A “discussão sobre práticas de interdisciplinaridade” é também um assunto recorrentemente 

discutido, todavia, deve refletir a necessidade de se abordarem aspetos como: a análise das 

necessidades de formação de professores; reflexão sobre a utilização das instalações e materiais; 

atualização do Regimento Interno do departamento. 

 

 

5.4.3.2 Funcionamento do Conselho de Turma  

 

Passando ao funcionamento do Conselho de Turma, da aplicação dos questionários surgiram as 

seguintes respostas: 
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Questionários 2007/08 
(%) 

Questionários 2011/12 
(%) 

Questionários 2014/15 
(%) 

Nunca Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre  Nunca Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre  Nunca Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre  

Atribuição de classificações; 8 32 32 28 0 19,2 26,9 46,2 12,5 6,25 37,5 43,75 

Análise do aproveitamento dos alunos; 8 36 16 40 0 3,8 23,1 65,7 0 12,5 12,5 75 

Análise do comportamento dos alunos; 8 28 20 44 0 0 23,1 69,2 0 12,5 12,5 75 

Organização e avaliação do Plano de Trabalho de Turma ou Plano 
de Trabalho de Grupo e Plano Anual de Atividades; 

8 44 36 12 0 7,7 34,6 50 0 6,25 18,75 75 

Planificação de atividades interdisciplinares; 8 52 32 8 0 11,5 53,8 26,9 0 37,5 56,25 6,25 

Análise da aplicação de critérios de avaliação; 12 64 16 8 3,8 11,5 34,6 42,3 6,25 43,75 18,75 31,25 

Definição de estratégias comuns para melhorar o sucesso dos 
alunos; 

8 40 32 20 0 7,7 34,6 50 0 18,75 18,75 62,5 

Avaliação da eficácia das estratégias definidas e medidas de apoio 
implementadas; 

* * * * * * * * 0 18,75 25 56,25 

Definição de estratégias conducentes ao envolvimento dos 
encarregados de educação; 

8 36 44 12 0 11,5 46,2 34,6 6,25 37,5 31,25 25 

Definição de estratégias de apoio a alunos com dificuldades de 
aprendizagem e/ou NEE 

8 20 56 16 0 7,7 34,6 50 0 31,25 12,5 56,25 

* - Questão formulada apenas no presente ano letivo com base em questões colocadas nos anos anteriores. Dada a ligeira diferença no seu enunciado não será estabelecida  

comparação aos anos letivos anteriores. 
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Considerando os diversos momentos de funcionamento dos Conselhos de Turma de 2015, 

verifica-se que houve uma preocupação significativa em dedicar mais tempo ou abordar com mais 

frequência: 

• Análise do aproveitamento e do comportamento dos alunos: apesar de ambos os grupos 

(2012 e 2015) considerarem maioritariamente estes itens como assuntos que são “Sempre” 

abordado nos Conselhos de turma, o grupo selecionado de professores e educadores em 2015 tem 

uma maior expressão percentual; 

• Organização e avaliação do Plano de Trabalho de Turma ou Plano de Trabalho de Grupo e 

Plano Anual de Atividades: a percentagem de respostas “Sempre” tem vindo a subir desde 2008, 

atingindo o valor máximo em 2015, 75%. (Este era um dos itens a melhorar segundo o relatório 

2011/2012). 

• Definição de estratégias comuns para melhorar o sucesso dos alunos: a abordagem destes 

assuntos nas reuniões tem vido a aumentar sendo que 81,25% dos inquiridos consideraram este um 

assunto recorrente nas reuniões do presente ano (“Sempre” ou “Muitas Vezes”). 

 Avaliação da eficácia das estratégias definidas e medidas de apoio implementadas; 

 

Aspetos a melhorar  

 

 Planificação de atividades interdisciplinares: uma vez que ainda há uma grande 

percentagem (37,5%) de inquiridos que considera apenas “Algumas vezes”. 

 Definição de estratégias de apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou NEE: 

ligeira descida relativamente a 2008 e a 2012, se tivermos em conta as percentagens de “Sempre” e 

Muitas Vezes” e que por isso deverá merecer uma maior atenção. 

 

Aspetos a melhorar, que pioraram relativamente a 2012: 

 

 50% dos docentes referem que “Nunca” ou “Algumas Vezes” se procede à análise da 

aplicação de critérios de avaliação  nas reuniões de Conselho de Turma em que participam. 

 

 Outros dos aspetos que carecem de uma maior reflexão e participação da parte dos docentes 

é a definição de estratégias conducentes ao envolvimento dos encarregados de educação. 
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5.4.3.3 Funcionamento do Conselho Pedagógico  
 

 

 Questionários 2007/08 
(%) 

Questionários 2011/12 
(%) 

Questionários 2014/15 
(%) 

Nunca 
Algumas 

vezes 
Muitas  
vezes 

Sempre Nunca 
Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre 
Não sabe 

/ Não 
responde 

Nunca 
Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre 

Definição de estratégias de concretização 
do PE; 

4 36 52 8 0 19,2 30,8 26,9 23,1 0 0 50 50 

Organização do Plano de Atividades; 4 24 56 16 0 0 38,5 42,3 19,2 0 0 50 50 

Acompanhamento e avaliação dos 
projetos (Equipa AA e Biblioteca); 

4 44 36 16 0 19,2 34,6 23,1 23,1 0 0 50 50 

Aprovação dos critérios de avaliação; 4 16 52 28 0 15,4 19,2 46,2 19,2 0 0 50 50 

Definição de estratégias apoio alunos c/ 
dificuldades de aprendizagem; 

4 44 40 12 
0 19,2 26,9 30,8 23,1 0 0 50 50 

Avaliação da eficácia das medidas de 
apoio implementadas; 

4 48 40 8 
0 19,2 34,6 23,1 23,1 0 0 50 50 

Análise crítica dos relatórios de avaliação 
de ano; 

8 44 36 12 0 19,2 30,8 30,8 19,2 0 0 50 50 

Elaboração do plano de formação da 
escola para pessoal docente e não 
docente; 

* 
* * * * * * * * 

0 0 100 0 

Definição de prioridades na política 
interna, na organização e gestão escolar; * 

* * * * * * * * 0 0 100 0 

* - Questão formulada apenas no presente ano letivo com base em questões colocadas nos anos anteriores. Dada a ligeira diferença no seu enunciado não será estabelecida comparação 

aos anos letivos anteriores. 
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Neste grupo de questões tem vindo a ser mencionada nos anos anteriores uma preocupação 

relativa ao número de docentes que “não sabem” ou optam por não responder. Em nosso entender 

este facto prende-se com o reduzido número de inquiridos que efetivamente participa nas reuniões 

do Conselho Pedagógico (CP), (8% em 2008 e 7,7% em 2012), e por essa razão apenas esses se sentem 

claramente identificados com os assuntos que este órgão aborda. Apesar de haver uma comunicação 

das informações ao nível do departamento curricular, os docentes que não fazem parte desta 

estrutura desconhecem o seu funcionamento e manifesta, por isso, alguma dificuldade em 

responder, razão pela qual optamos por colocar estas questões apenas aos docentes que 

efetivamente pertencem ao CP (12,5%). 

 

Aspetos positivos mais significativos  

 

Assuntos abordados “Muitas Vezes” ou “Sempre”: 

• Definição de estratégias de concretização do PE; 

 Organização do Plano de Atividades; 

 Acompanhamento e avaliação dos projetos (Equipa AA e Biblioteca); 

 Aprovação dos critérios de avaliação; 

 Definição de estratégias apoio alunos c/ dificuldades de aprendizagem; 

 Avaliação da eficácia das medidas de apoio implementadas; 

 Análise crítica dos relatórios de avaliação de ano; 

 

Verificamos que, relativamente aos anos anteriores, ao considerarmos apenas os membros do CP, se 

assistiu a um aumento das percentagens relativas a cada item. 

 

Aspetos a melhorar:  

Procurar aumentar a representatividade dos membros do Conselho Pedagógico na amostra. 

 

5.4.3.4 Funcionamento da Direção   

 

No que concerne ao funcionamento da Direção, da aplicação dos questionários surgiram as 

seguintes respostas: 
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* - Questão formulada apenas no presente ano letivo com base em questões colocadas nos anos anteriores. Dada a ligeira diferença no seu enunciado não será estabelecida comparação aos anos letivos anteriores. 

 

 

Questionários 2007/08 
(%) 

Questionários 2011/12 
(%) 

Questionários 2014/15 
(%) 

Nunca 
Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre 
Não sabe 

Não 
responde 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 

Gere eficazmente os recursos humanos. 0% 40 32 28 11,5 30,8 50 7,7 6,25 50 43,75 

Proporciona os meios necessários à concretização 
do Plano Anual de Atividades. 

0 20 56 24 7,7 26,9 61,5 3,8 12,5 50 37,5 

Proporciona os meios informáticos e audiovisuais 
para utilização das novas tecnologias de informação 
e comunicação. 

0 36 44 20 15,4 23,1 57,7 3,8 6,25 56,25 37,5 

Apoia o desenvolvimento profissional e pessoal 
docente e não docente. 

0 44 40 16 15,4 38,5 38,5 7,7 6,25 56,25 37,5 

Delega funções noutros agentes educativos e faz o 
seu acompanhamento; 

* * * * * * * * 6,25 75 18,75 

Procura conhecer os assuntos sobre os quais tem 
que decidir. 

0 16 56 28 3,8 30,8 57,7 7,7 0 62,5 37,5 

Procura que as decisões sobre questões 
estruturantes da escola sejam tomadas nos 
organismos com responsabilidade para o efeito. 

0 16 56 28 3,8 26,9 65,4 3,8 0 56,25 43,75 

Define um projeto pedagógico para a escola (visão 
estratégica). 

0 25 64 12 3,8 42,3 50 3,8 6,25 31,25 62,5 

Divulga a informação atempada e eficazmente. 0 16 72 12 7,7 38,5 50 3,8 6,25 56,25 37,5 

Promove a discussão sobre a informação recebida. 0 36 48 16 11,5 38,5 42,3 7,7 18,75 68,75 12,5 

Promove a interação entre a escola e a comunidade. 0 28 60 12 0 50 46,2 3,8 12,5 56,25 31,25 

Está acessível, escuta e responde em tempo útil às 
pessoas que o contactam. 

0 8 56 36 7,7 19,2 69,2 3,8 0 37,5 62,5 

Utiliza as críticas e sugestões na melhoria do seu 
desempenho. 

0 20 44 36 3,8 42,3 46,2 7,7 6,25 56,25 37,5 

Preocupa-se em criar na escola um clima de 
confiança e bem-estar. 

0 8 52 40 3,8 23,1 69,2 3,8 0 43,75 56,25 

Promove uma reflexão sobre o Projeto Educativo de 
modo a adequá-lo aos novos contextos da escola, 
em articulação com outras estruturas de gestão 
pedagógica. 

0 32 32 36 15,4 38,5 34,6 11,5 25 43,75 31,25 
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Quando se compara o funcionamento da Direção de 2012 de 2015, constatam-se algumas 

variações de interesse analítico.  

A nenhuma das questões formuladas foi atribuída a menção “Nunca” e as diferenças mais 

significativas comparativamente aos resultados de 2011/12 traduzem-se na descida de alguns itens 

de “Sempre” para “Muitas Vezes”, sendo a percentagem conjunta quase sempre acima dos 85%.  

 

Aspetos positivos (mais significativos):  

 

• Procura conhecer os assuntos sobre os quais tem que decidir. 

 Procura que as decisões sobre questões estruturantes da escola sejam tomadas nos 

organismos com responsabilidade para o efeito. 

 Está acessível, escuta e responde em tempo útil às pessoas que o contactam. 

 Preocupa-se em criar na escola um clima de confiança e bem-estar. 

No que se refere às ações supra citadas nenhum docente as quantifica com “Algumas Vezes”, ao 

contrário do que se verificou no ano 2011/12. 

 

• Define um projeto pedagógico para a escola (visão estratégica), o “Sempre” subiu 12,5pp.  

• Apoia o desenvolvimento profissional e pessoal docente e não docente, sobe a 

percentagem de “Muitas Vezes” (38,5% em 2012, para 56,25% em 2015). 

 

Aspetos a melhorar (os mais significativos):  

 

• Delega funções noutros agentes educativos e faz o seu acompanhamento. 

• Divulga a informação atempada e eficazmente. 

• Promove a discussão sobre a informação recebida. 

• Promove a interação entre a escola e a comunidade. 

• Utiliza as críticas e sugestões na melhoria do seu desempenho. 

 

Seria desejável elevar a percentagem de docentes que reconhecem a presença sistemática 

destes mecanismos. 

 

• Promove uma reflexão sobre o Projeto Educativo de modo a adequá-lo aos novos 

contextos da escola, em articulação com outras estruturas de gestão pedagógica, dado que 

a resposta “Às Vezes” é mais frequente do que o pretendido (25%). 
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5.4.4 Observatório da Qualidade 

 

Todos os docentes reconhecem a existência da equipa de autoavaliação e consideram pertinente o 

trabalho por ela desenvolvido. Apenas um dos inquiridos entende que os resultados desse processo 

não geram mudanças nas práticas ou no funcionamento do Agrupamento. 

  

5.4.5 Ensino e Aprendizagem 

 

No grupo de questões designado por “Ensino e Aprendizagem”, foram abordados aspetos como 

Utilização de Materiais na Sala de Aula, Organização do trabalho, Tipologia do trabalho, Técnicas e 

Instrumentos de Avaliação e Relação Pedagógica, cujos resultados se apresentam: 

 
Questionários 2008/09 

(%) 
Questionários 2011/12 

(%) 
Questionários 2011/12 

(%) 
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Suportes escritos (manual 
adotado, fichas de 
trabalho e de 
informação). 

* * * * * * * * * * 50 37,5 12,5 0 

Materiais manipuláveis 
(bússola, microscópio, 
régua, esquadro, sólidos, 
jogos didáticos, mapas, 
dicionários, ….). 

12 44 40 4 0 15,4 53,8 30,8 0 0 12,5 56,25 12,5 18,75 

Suportes multimédia 
(DVD, CD, projetor, 
moodle). 

0 52 28 20 0 23,1 57,7 15,4 3,8 0 31,25 50 18,75 0 

* - Questão reformulada. 

 Questionários 2014/15 
(%) 

 Sim Não  

Reconhece a existência de uma equipa de autoavaliação no 
Agrupamento. 

100 0 

Considera pertinente o trabalho por ela desenvolvido. 100 0 

Os resultados divulgados pelo Observatório da qualidade geram 
mudanças nas práticas ou no funcionamento do Agrupamento. 

93,75 6,25 
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De acordo com as respostas dos inquiridos, é possível concluir que existe uma preocupação dos 

docentes na inovação dos recursos utilizados a fim de promover efetivamente o estudo e empenho 

dos alunos. O acompanhamento das novas tecnologias é evidente de acordo com esta análise. A 

melhoria da qualidade de ensino permanece como uma preocupação. Todavia, não devemos nem 

devemos ignorar que a diversidade dos materiais utilizados estará sempre condicionado com a 

natureza da disciplina. 

Aspetos Positivos (mais significativos): 

 Suportes escritos (manual adotado, fichas de trabalho e de informação), surge como o que 

é utilizado “Sempre”, 50% e “Muitas Vezes”, 37,5%. 

 Utilização de suportes multimédia: a generalidade dos inquiridos, com 50%, afirma que 

recorre aos seus serviços “muitas vezes” e 31,25% com “sempre”. Quando se comparam 

estes valores com os que surgiram em 2008, verificam-se evidências de progressos a este 

nível, uma vez que a maioria das respostas eram então dadas na base do “nunca” ou do 

“poucas vezes”; 

No que diz respeito à utilização de outros tipos de materiais um dos inquiridos refere a utilização 

de material desportivo.  

Na secção B, “Organização do Trabalho”, podemos concluir que a vasta maioria dos inquiridos 

providencia diferentes tipos de trabalho. Veja-se: 

 
 
 

Questionários 2008/09 
(%) 

Questionários 2011/12 
(%) 

Questionários 2014/15 
(%) 

B - Organização 
do Trabalho 
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Trabalho de 
grupo/pares. 

* * * * * * * * * * 6,25 50 43,75 0 

Trabalho individual. 
16 64 12 8 0 38,5 53,8 7,7 0 0 37,5 62,5 0 0 

Pedagogia 
diferenciada. 

24 32 16 28 0 19,2 46,2 30,8 3,8 0 31,25 37,5 31,25 0 

* - Questão reformulada. 

Aspetos Positivos (mais significativos) 

 Trabalho individual: 100% dos docentes inquiridos afirma recorrer sempre ou muitas 

vezes a esta organização do trabalho.  
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 Pedagogia diferenciada: a percentagem de docentes que afirmam “Nunca” utilizar esta 

metodologia tem vindo a decrescer atingindo uma percentagem nula em 2014/15. 

 

Aspetos a melhorar (os mais significativos) 

 Trabalho de grupo/pares: uma vez que esta opção reúne 43,75% de respostas “Algumas 

Vezes” e é sem dúvida uma das estratégias que os alunos apontam (ver entrevistas aos 

alunos) como potenciadoras da aprendizagem e como forma de tornar as aulas mais 

dinâmicas. 

 Pedagogia diferenciada: apesar de termos assistido a uma melhoria, este é um parâmetro 

que ainda não tem na prática docente a relevância que lhe é devida. 

Na secção C verifica-se que os docentes procuram diferenciar variadas “tipologias de trabalho” 

com vista à aprendizagem mais significativa dos seus alunos. 

 

* - Questão reformulada. 

Aspetos Positivos (mais significativos) 

 Debates/discussão sobre temas do programa. 

 Atividades de Pesquisa. 

 Explicitação dos critérios de avaliação. 

C – Tipologia de Trabalho  Questionários 
2008/09 

 (%) 

Questionários 
2011/12 

(%) 

Questionários 
2014/15 

(%) 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 S
ab

e 
/ 

N
ão

 
R

es
p

o
n

d
e

 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 S
ab

e 
/ 

N
ão

 
R

es
p

o
n

d
e

 

Si
m

 

N
ão

 

Debates/discussão sobre temas do 
programa. * * * * * * 93,75 6,25 

Apresentação do programa da disciplina. 
88 12 0 84,6 15,4 0 81,75 18,75 

Trabalho laboratorial, se aplicável à área 
científica. 80 20 0 38,5 50 11,5 31,25 68,75 

Saídas de campo. 
--- ---       --- 46,2 46,2 7,7 31,25 68,75 

Atividades de pesquisa. 
84 16 0 84,6 15,4 0 93,75 6,25 

Sínteses orais/escritas 88 12 0 92,3 7,7% 0 93,75 6,25 

Explicitação dos critérios de avaliação. 
96 4 0 96,2 3,8 0 87,5 12,5 
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Aspetos a melhorar (os mais significativos) 

 Trabalho laboratorial, se aplicável à área científica: a maior quantidade de respostas recai 

sobre o “não” com 68,75%, perfazendo a maioria dos inquiridos. Este valor estará 

relacionado com as disciplinas em questão. 

 A mesma justificação deverá estar na base relativamente às saídas de campo. 

 Curiosamente, há uma quantidade significativa de docentes que afirma não ter por hábito a 

apresentação do programa da disciplina, 18,5% nem a explicitação dos critérios de 

avaliação (12,5%). 

No seguimento, surge a secção D, na qual se subentendem “Técnicas e Instrumentos de 

Avaliação”, a partir dos quais é passível concluir que a vasta maioria dos inquiridos recorre a diversas 

estratégias de ensino para promover o sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre as técnicas e os instrumentos da avaliação mais utilizados pelos docentes contam-se: 

 Fichas de avaliação diagnóstica; 

 Questionários orais/participação oral; 

 Trabalhos individuais. 

D - Técnicas e Instrumentos 

de Avaliação 

Questionários 
2008/09 

(%) 

Questionários  
2011/12 

(%) 

Questionários  
2014/15 

(%) 
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Fichas de avaliação diagnóstica. --- --- --- 96,2 3,8 0 93,75 6,25 

Fichas de Avaliação Sumativa/final 88 12 0 96,2 3,8 0 87,5 12,5 

Questionários orais/participação 
oral. 

88 12 0 92,3 7,7 0 93,75 6,25 

Trabalhos individuais. 84 16 0 96,2 3,8 0 93,75 6,25 

Trabalhos de grupo. 72 28 0 92,3 7,7 0 87,5 12,5 

Relatórios de trabalho 
laboratorial/experimental. 

 

 

52 48 0 26,9 65,4 7,7 25 75 

Portefólio.  56 44 0 46,2 53,8 0 75 25 

Relatórios de visitas de estudo. 84 16 0 50 42,3 7,7 25 75 

Grelha de registo dos trabalhos de 
casa. 88 14 0 69,2 26,9 3,8 37,5 62,5 

Grelha de registo de atitudes e 
comportamento. 

80 20 0 73,1 26,9 0 87,5 12,5 
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Comparativamente ao ano 2011/12, o recurso às fichas de avaliação sumativa/final decresceu 

ligeiramente 9,1pp.  

 

Aspetos que melhoraram relativamente aos anos letivos anteriores (mais significativos) 

 

 Portefólio, tendo o número de respostas negativas decrescido para metade, relativamente 

a 2011/12; 

 Grelha de registo de atitudes e comportamentos: a componente atitudinal parece assumir 

uma maior relevância na avaliação dos alunos. 

 

Aspetos a melhorar (os mais significativos) 

 Apenas 37,5% dos inquiridos consideram a grelha de registo dos trabalhos de casa como um 

instrumento de avaliação.  

 

Alguns docentes referiram ainda outras técnicas/instrumentos de avaliação, tais como: 

 Diagnóstico final da situação de aprendizagem no Pré-Escolar; 

 Fichas de observação/avaliação; 

 Relatórios de aula para alunos com atestado médico. 

 

 

 

No que diz respeito à secção E do ponto 4, “relação pedagógica (atitudes dos docentes com os 

alunos) ”, podemos verificar que existe a preocupação por parte daqueles, em estarem atentos a 

todos os sinais que os alunos possam evidenciar, quer sejam eles de natureza benéfica ao seu 

desenvolvimento académico ou não. Todos os processos de ensino, estratégias, metodologias são 

tidos em conta visando o progresso de todos os discentes. Os resultados nesta secção demonstram 

exatamente isso.  
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Questionários 2008/09 

(%) 
Questionários 2011/12 

(%) 
Questionários 2014/15 

(%) 

E- Relação pedagógica  

(atitudes dos docentes com os  

alunos)  
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Reflete na sua atuação as sugestões e 
críticas dos alunos. 

36 60 4 0 0 38,5 46,2 11,5 3,8 0 43,75 37,5 18,75 

Comenta com os alunos os seus 
progressos e as suas dificuldades. 

52 44 4 0 0 46,2 46,2 3,8 3,8 0 56,25 31,25 12,5 

Esclarece dúvidas sobre assuntos 
abordados na aula. 

72 28 0 0 0 76,9 23,1 0 0 0 93,75 6,25 0 

Relaciona os conhecimentos prévios 
dos alunos com o trabalho a realizar na 
aula. 

56 44 0 0 0 50 42,3 7,7 0 0 62,5 37,5 0 

Mostra disponibilidade para ouvir 
problemas pessoais dos alunos, 
procurando soluciona-los. 

* * * * * * * * * * 68,75 31,25 0 

Estimula a participação dos alunos 
68 32 0 0 0 84,6 15,4 0 0 0 93,75 6,25 0 

É exigente na avaliação. 
60 40 0 0 0 65,4 30,8 3,8 0 0 81,75 12,5 6,25 

Quando os alunos não têm sucesso 
questiona-se sobre as causas para o 
insucesso. 

 

* * * * * * * * * * 75 18,75 6,25 

Quando os alunos não têm sucesso 
procura soluções para as causas 
detetadas. 

* * * * * * * * * * 81,75 18,75 0 

Quando os alunos correspondem às 
expectativas elogia o seu trabalho 
incentivando-os na procura da 
qualidade de sucesso.  

* * * * * * * * * * 81,75 18,75 0 

* - Questão reformulada. 

Aspetos Positivos (os mais significativos): 

 

 Esclarece dúvidas sobre assuntos abordados na aula: a grande maioria dos docentes afirma 

que o faz “sempre”, com uns notórios 93,75%. 6,25% refere que o faz “muitas vezes”, sendo 

que a soma destes valores perfaz a totalidade dos inquiridos. 

 

 Estimula a participação dos alunos: a vasta maioria dos respondentes, optou pelo “sempre” 

equivalendo a 93,75% da amostra, valor que se situa acima dos obtidos nos anos anteriores. 

 

 Os itens “quando os alunos não têm sucesso procura soluções para as causas detetadas” e 

“quando os alunos correspondem às expectativas elogia o seu trabalho incentivando-os na 
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procura da qualidade de sucesso” acolhem 100% das respostas, se contabilizarmos as 

percentagens de “Sempre” e Muitas Vezes”, ilustrando a preocupação dos docentes na 

procura de alternativas para o sucesso e a relevância atribuída ao reforço positivo. 
 

 

Aspetos que melhoraram relativamente aos anos letivos anteriores (mais significativos) 

 

Em todos os aspetos da relação pedagógica em que é possível estabelecer comparação com o ano 

anterior observa-se um aumento na percentagem da opção “Sempre”, com especial destaque para: 

 Esclarece dúvidas sobre assuntos abordados na aula. 

 Relaciona os conhecimentos prévios dos alunos com o trabalho a realizar na aula. 

 É exigente na avaliação. 

 

Aspetos a melhorar (os mais significativos) 

 

Seria desejável que na sua prática quotidiana cada professore ou educador aumentasse a frequência 

em que: 

 Reflete na sua atuação as sugestões e críticas dos alunos. 

 Comenta com os alunos os seus progressos e as suas dificuldades. 

 É exigente na avaliação. 

 Se questiona sobre as causas para o insucesso. 

 

5.4.6 Cultura de Escola  

 

Este grupo de questões denominadas “Cultura de Escola”, correspondentes ao ponto seis do 

questionário aplicado a Professores e Educadores, visa compreender a perceção que têm do 

ambiente escolar, o cumprimento das normas e do Regulamento Interno de Escola, os diferentes 

graus de envolvência dos órgãos de gestão e as expectativas em relação a alunos, entre outros. 

 Assim:  
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Questionários 2008/09 

(%) 
Questionários 2011/12 

(%) 
Questionários 2014/15 

 (%) 

Cultura de Escola 

Se
m

p
re

 

M
u

it
as

 
V

ez
es

 

P
o

u
ca

s 

V
ez

es
 

N
u

n
ca

 

N
ão

 S
ab

e 
/ 

N
ão

 
R

es
p

o
n

d
e

 

Se
m

p
re

 

M
u

it
as

 

V
ez

es
 

P
o

u
ca

s 

V
ez

es
 

N
u

n
ca

 

N
ão

 S
ab

e 

/ 
N

ão
 

R
es

p
o

n
d

e
 

Se
m

p
re

 

M
u

it
as

 

V
ez

es
 

A
lg

u
m

as
 

V
ez

es
 

As normas e o Regulamento Interno 
da escola são aplicados. 

8 64 24 4 0 42,3 50 7,7 0 0 37,5 56,25 6,25 

Existe um bom clima de 
ensino/aprendizagem. 

--- --- --- --- --- 61,5 34,6 3,8 0 0 43,75 50 6,25 

A escola disponibiliza diversas 
atividades, projetos e clubes. 

---- --- --- --- --- 65,4 30,8 0 3,8 0 75 25 0 

 Os órgãos de gestão envolvem-se na 
melhoria do funcionamento da 
escola. 

4 68 28 0 0 65,4 30,8 3,8 0 0 62,5 37,5 0 

O tempo de intervalo é suficiente. 
8 48 28 16 0 50 34,6 15,4 0 0 31,25 31,25 37,25 

É exigente e rigoroso na avaliação e 
atribuição de níveis e informações. 

8 52 40 0 0 69,2 26,9 3,8 0 0 87,5 6,25 6,25 

As expectativas em relação aos 
alunos são elevadas. 

8 60 24 8 0 23,1 42,3 34,6 0 0 6,25 37,5 56,25 

Procura junto dos seus pares 
soluções conjuntas para estimular a 
aprendizagem. 

8 76 12 4 0 42,3 38,5 11,5 3,8 3,8 62,5 18,75 18,75 

Procura com os seus pares soluções 
conjuntas para a resolução de 
problemas identificados na sala de 
aula. 

16 60 16 8 0 42,3 38,5 11,5 3,8 3,8 50 25 25 

 

Aspetos mais positivos: 

Na opinião dos docentes as situações abaixo descritas acontecem “Sempre” ou “Muitas Vezes”, 

atingindo uma percentagem de resposta (em conjunto) acima do 90%: 

 As normas e o Regulamento Interno da escola são aplicados. 

 Existe um bom clima de ensino/aprendizagem. 

 A escola disponibiliza diversas atividades, projetos e clubes. 

  Os órgãos de gestão envolvem-se na melhoria do funcionamento da escola.  

 

No entanto, de uma forma geral, estes itens diminuíram na representatividade do “Sempre”, 

comparativamente com o ano 20011/12. 

 
Aspetos que melhoraram relativamente aos anos letivos anteriores: 

 

 É exigente e rigoroso na avaliação e atribuição de níveis e informações, subida de 18,3pp 

relativamente a 2011/12 e de 79,5pp em comparação com 2008/09.  
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 Procura junto dos seus pares soluções conjuntas para estimular a aprendizagem: 62,5% dos 

professores e educadores recorre à cooperação com os seus pares na busca de soluções para 

estimular a aprendizagem (54,5pp e 20,2pp acima dos valores registados em 2008 e 2012, 

respetivamente). 

 Subiu para metade o número de docentes que procura “Sempre” com os seus pares 

soluções conjuntas para a resolução de problemas identificados na sala de aula.  

 

A nenhum dos itens em análise foi atribuída a menção “Nunca”, ao contrário do que se constatou 

nos questionários anteriores. 

 

Aspetos a melhorar 

 

 O tempo de intervalo é um assunto que divide as opiniões levando a uma grande dispersão 

nas respostas. 37,25% dos inquiridos considera que apenas “Algumas Vezes” o intervalo tem 

uma duração suficiente. 

 

 As expectativas em relação aos alunos são elevadas: mais de 50% dos docentes parece ter 

algumas reservas quanto à dimensão das expectativas dos seus alunos. 

 

5.4.7 Funcionamento de serviços de apoio  
 

No que concerne ao ponto sete, Funcionamento de Serviços de Apoio, nos quais se agrupam 

serviços como o Bar e Cantina, Secretaria, Reprografia, Educação Especial, Serviço de Psicologia e 

Orientação e Assistentes Operacionais, também aqui foi efetuada uma análise exaustiva.  

No que diz respeito aos serviços “Bar e Cantina”, a percentagem de respostas afirmativas 

ultrapassa os 50%. Não obstante há que referir a significativa percentagem de docentes que em 

determinados momentos responderam “Às vezes”. 

 

 

 

 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1


Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar. 

Ano letivo 2014/2015 

80  
 

 

 

 

Questionários 
2008/09 

(%) 

Questionários 
2011/12 

(%) 

Questionários 
2014/15 

(%) 

A- Bar e Cantina 
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As condições do bar são adequadas. 
--- --- --- 57,7 19,2 23,1 87,5 0 12,5 

As condições da cantina são adequadas. 
--- --- --- 57,7 26,9 15,4 75 0 25 

 Os alimentos disponibilizados são variados e de boa 
qualidade, tendo em conta as necessidades dos 
utentes.  

* * * * * * 81,25 0 18,75 

 O manuseamento é feito com higiene. 
92 8 0 80,8 0 19,2 81,25 0 18,75 

 O atendimento é feito com profissionalismo e 
simpatia. 84 16 0 88,5 0 11,5 68,75 0 31,25 

* - Questão reformulada. 

Aspetos Positivos (mais significativos): 

 As condições do Bar são adequadas. 

 Os alimentos disponibilizados são variados e de boa qualidade, tendo em conta as 

necessidades dos utentes. 

 O manuseamento é feito com higiene. 

 

Aspetos que melhoraram relativamente aos anos letivos anteriores (mais significativos) 

 

A grande diferença traduz-se, sobretudo, pela inexistência de respostas negativas.  

 Observamos uma maior satisfação em relação às condições do Bar e da Cantina (apesar de 

25% ainda considerar que nem sempre as condições deste serviço são adequadas). 

 

  81,25% entendem que o manuseamento é feito com higiene. 

 

Aspetos a melhorar (os mais significativos) 

 

 A regularidade com que a cantina opera com as condições adequadas ao serviço prestado.  

 A simpatia e o profissionalismo no atendimento nestes serviços. 
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Os docentes deixaram ainda algumas sugestões:  

o Controlo do equilíbrio das ementas por um docente de Ciências;  

o Implementação de medidas que efetivamente contribuam para a redução do barulho e 

comportamentos incorretos durante as refeições, por parte dos alunos.  

o Adequação dos horários de funcionamento nos momentos de interrupção letiva, 

relativamente ao bar dos professores, dado o número de horas que os docentes 

permanecem na escola, em horário pós-laboral ou não, sem acesso a comida ou bebida.   

o A falta de almoços durante a maioria dos dias de interrupção letiva ou assim que as aulas 

terminam.  

No que respeita à secretaria, nota-se uma regularidade na qualidade dos serviços prestados. 

Note-se: 

 

Questionários  
2008/09 

(%) 

Questionários  
2011/12 

(%) 

Questionários  
2014/15 

(%) 
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 O atendimento é feito com profissionalismo 
e simpatia. 

96 4 0 96,2 0 3,8 100 0 0 

 Os problemas que o levam à secretaria são 
resolvidos num período de tempo razoável. 

96 4 0 100 0 0 93,75 0 6,25 

 Os funcionários têm formação adequada às 
funções que exercem. 

84 12 4 96,2 0 3,8% 93,75 0 6,25 

 

Aspetos Positivos: 

 O atendimento é feito com profissionalismo e simpatia.  

 Os problemas que o levam à secretaria são resolvidos num lapso de tempo razoável.  

 Os funcionários têm formação adequada às funções que exercem. 
 

Quanto à reprografia os questionários permitiram-nos concluir que, também neste serviço, há a 

registar um grau de satisfação bastante satisfatório: 
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Questionários 
 2008/09 

(%) 

Questionários 
2011/12 

(%) 

Questionários 
 2014/15 

(%) 
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 O atendimento é feito com profissionalismo e 
simpatia.  

84 4 2 96,2 0 3,8 93,75 0 6,25 

 Este serviço garante a qualidade e eficácia do 
trabalho pretendidas.  

* * * * * * 87,5 0 12,5 

 * - Questão reformulada. 

Aspetos Positivos / Aspetos que melhoraram relativamente aos anos letivos anteriores (mais 

significativos) 

 O atendimento é feito com profissionalismo e simpatia. 

 Este serviço garante a qualidade e eficácia do trabalho pretendidas.  

 

De seguida apresentam-se os resultados das cinco questões colocadas aos professores e educadores 

no que concerne à secção D, “Educação Especial/SPO”:  

 
 
 

Questionários 
2008/09 

 (%) 

Questionários 
 2011/12 

(%) 

Questionários 
2014/15 
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D- Educação Especial/SPO 
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Existe colaboração entre a equipa de Educação Especial/SPO e os 
restantes docentes.  * * * * * * 87,5 0 12,5 

Existe acompanhamentos das estratégias educativas 
implementadas aos alunos com NEE.  * * * * * * 87,5 0 12,5 

Sente necessidade de ações de sensibilização/formação 
relacionadas com problemáticas de ensino e aprendizagem. * * * * * * 56,25 6,25 37,5 

Há colaboração com entidades/instituições externas à escola.  
84 16 0 80,8 7,7 11,5 81,25 6,25 12,5 

Considera os recursos humanos existentes no agrupamento 
suficientes para dar resposta ao número de alunos com NEE. * * * * * * 18,75 56,25 25 

 

Aspetos Positivos (mais significativos) 

 Existe colaboração entre a equipa de Educação Especial/SPO e os restantes docentes.  

 Existe acompanhamentos das estratégias educativas implementadas aos alunos com NEE. 

 

Aspetos a melhorar (os mais significativos) 

 Mais de metade dos professores ou educadores (56,25%) sente necessidade de ações de 

sensibilização/formação relacionadas com problemáticas de ensino e aprendizagem e 
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considera que os recursos humanos existentes no agrupamento não são suficientes para dar 

resposta ao número de alunos com NEE. 

 

Os docentes que optaram por aceder à solicitação deixaram uma sugestão unânime que passa pela 

contratação/afetação de mais professores de Educação Especial. 

 

Para finalizar o ponto sete deste questionário, resta analisar as respostas dadas pelos docentes 

no âmbito do desempenho dos assistentes operacionais no Agrupamento. Assim, observa-se uma 

inversão completa na tendência das respostas relativamente aos anos anteriores: 

 

Questionários 
2008/09 

(%) 

Questionários 
2011/2012 

(%) 

Questionários 
2014/2015 

(%) 

E- Assistentes Operacionais 
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 Desempenham as suas funções com 
profissionalismo e simpatia. 

100 0 0 92,3 7,7 0 62,5 6,25 31,25 

A sua ação diária reflete os objetivos da escola 
estipulados no Regulamento Interno e no 
Projeto Educativo. 

84 16 0 88,5 7,7 3,8 50 18,75 31,25 

Existem assistentes operacionais suficientes 
para assegurar um bom nível de desempenho. 

64 36 0 65,4 23,1 11,5 81,25 0 18,75 

Assumem posturas pouco adequadas (uso de 
telemóvel e outros dispositivos eletrónicos 
enquanto exercem as suas funções). 

* * * * * * 37,5 25 37,5 

 Os funcionários usam placa de identificação.  
44 52 4 80,8 11,5 7,7 6,25 25 68,75 

 
Aspetos Positivos: 

 Existem assistentes operacionais suficientes para assegurar um bom nível de desempenho. 

 Desempenham as suas funções com profissionalismo e simpatia, embora se registe um valor 

considerável de respostas “Às Vezes”. 

Aspetos a melhorar (os mais significativos) 

 A sua ação diária reflete os objetivos da escola estipulados no Regulamento Interno e no 

Projeto Educativo (“Não” e “Às Vezes” somam 50% das opções). 

 Assumem posturas pouco adequadas (uso de telemóvel e outros dispositivos eletrónicos 

enquanto exercem as suas funções), 37,5% respondem “Sim” e outros tantos “Às Vezes”. 

 Os assistentes operacionais usam placa de identificação: 25% respondem “Não”: 
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No que diz respeito aos Assistente Operacionais os docentes deixaram ainda algumas sugestões:  

o Mais rigor na chefia dos Assistentes Operacionais; 

o Permanência contínua de funcionários nos corredores. 

 
5.4.8 Alunos  

 
Relativamente às perceções que os docentes têm dos seus alunos não possuímos dados relativos 

aos questionários anteriores. Deste modo procederemos apenas à apresentação e análise dos 

resultados obtidos no presente ano letivo: 

 Questionários  
2014/15 

(%) 

Sim Não Às vezes 

Os alunos revelam atitudes de respeito e educação para com os professores. 62,5 0 37,5 

Os alunos revelam atitudes de respeito para com os funcionários. 37,5 0 62,5 

Os alunos revelam atitudes de respeito e tolerância para com os colegas. 25 0 75 

Para os alunos, sucesso é apenas ter boas notas. 68,75 6,25 25 

Os alunos fazem sempre as tarefas. 12,5 25 62,5 

Os alunos participam voluntariamente nas atividades da escola. 43,75 6,25 50 

Os alunos trazem o material necessário para as aulas. 31,25 0 68,75 

Os alunos valorizam o papel da escola para o seu futuro. 12,5 25 62,5 

Os alunos revelam, frequentemente, indisciplina na sala de aula. 0 43,75 56,25 

Os alunos são indisciplinados fora da sala de aula. 6,25 12,5 81,25 

 De um modo geral, os alunos gostam da escola. 93,75 6,25 0 

 

Aspetos Positivos: 

 Os alunos revelam atitudes de respeito e educação para com os professores. 

 De um modo geral, os alunos gostam da escola. 

Aspetos a melhorar (os mais significativos) 

 
Salienta-se o reduzido número de indivíduos que consideram que: 

 Os alunos revelam atitudes de respeito para com os funcionários. 

 Os alunos revelam atitudes de respeito e tolerância para com os colegas. 

 Os alunos fazem sempre as tarefas. 
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 Os alunos trazem o material necessário para as aulas. 

 Os alunos valorizam o papel da escola para o seu futuro. 

 81,25% dos docentes responde que os alunos “às vezes” são indisciplinados fora da 

sala de aula. 

 

5.4.9 Encarregados de Educação 

 
No que se refere à apreciação que os professores e educadores fazem do acompanhamento dos 

Pais e Encarregados de Educação ao processo e ensino e aprendizagem dos seus educandos, serão, 

por falta de dados anteriores, unicamente apresentados os resultados do ano 2014/15: 

 Questionários  
2014/15 

(%) 

Sim Não Às vezes 

Na observação diária dos seus alunos é notório o acompanhamento dos 
pais nas aprendizagens. 

25 6,25 68,75 

Os pais contactam o Diretor de Turma/Professor Titular com 
regularidade. 

56,25 12,5 31,25 

Os pais estão bem informados sobre as atividades da escola. 68,75 0 31,25 

Os pais participam nas atividades da escola. 37,5 0 62,5 

Os pais, através da sua associação, colaboram na melhoria do 
funcionamento. 

31,25 6,25 62,5 

 

Pela frequência com que os docentes assinalam as opções “Sim” e “Às Vezes” subentende-se que há 

comportamentos e posturas divergentes por parte dos pais e encarregados de educação, dificultando 

uma clara aferição de aspetos positivos ou negativos: 

 
68,75% consideram que o acompanhamento dos pais nas aprendizagens não é permanente ou 

constante; 

56,25% reconhecem que os pais contactam o Diretor de Turma/Professor Titular com 

regularidade. 

68,75% pronunciam-se no sentido de que os pais estão bem informados sobre as atividades da 

escola. 
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5.4.10 Problemas e Aspetos positivos da escola 

 

No que concerne aos problemas e aspetos positivos da escola, foi elaborada uma tabela onde 

constam a percentagem de docentes que assinalaram cada uma das afirmações com um aspeto 

positivo ou um problema da sua escola. 

 

Aspetos positivos (os mais significativos)  

 Assiduidade dos professores. 

 Cooperação entre os professores. 

 Preparação científica e pedagógica dos professores. 

 Assiduidade dos alunos. 

 Os alunos não são indisciplinados. 

 Assiduidade dos assistentes operacionais. 

 Liderança dos órgãos de direção da escola. 

 Liderança dos órgãos de gestão intermédia. 

Problemas e Aspetos Positivos da Escola 

Questionários 
2014/15 

(%) 

Sim Não 

Os professores estão desmotivados.  31,25 68,75 

Os professores faltam muito. 0 100 

Há falta de cooperação entre os professores. 6,25 93,75 

Há falta de preparação científica e pedagógica dos professores. 0 100 

 Os alunos estão motivados. 68,75 31,25 

Os alunos são assíduos. 93,75 6,25 

Os alunos são indisciplinados. 0 100 

Os alunos evidenciam grandes lacunas ao nível dos conhecimentos prévios. 81,25 18,75 

Os assistentes operacionais estão motivados. 68,75 31,25 

Os assistentes operacionais faltam muito. 0 100 

Há falta de liderança dos órgãos de direção da escola. 6,25 93,75 

Há boa liderança dos órgãos de gestão intermédia. 93,75 6,25 

O processo de tomada de decisão é participado. 87,5 12,5 

Existe disponibilidade de recursos informáticos, didáticos, lúdicos… 93,75 6,25 

Existência de instalações físicas para o desempenho eficaz das suas funções. 87,5 12,5 

Apoio dos diversos órgãos administrativos da escola. 100 0 

Horário de funcionamento adequados dos diversos serviços da escola. 81,25 18,75 

 Os horários dos professores são ajustados às caraterísticas e necessidades educativas. 93,75 6,25 
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 Disponibilidade de recursos informáticos, didáticos, lúdicos… 

 Apoio dos diversos órgãos administrativos da escola. 

  Horários dos professores são ajustados às caraterísticas e necessidades educativas. 

 

Aspetos a melhorar (mais significativos) 

 Desmotivação dos professores, alunos e assistentes operacionais. 

 Os alunos evidenciam grandes lacunas ao nível dos conhecimentos prévios. 

 Horário de funcionamento adequados dos diversos serviços da escola. 

 

5.4.11 Análise das questões abertas elaboradas aos professores e educadores 

 

Foram colocadas questões de resposta aberta neste questionário, para que os docentes dessem 

uma opinião acerca dos aspetos positivos e algumas sugestões de melhoria. 

 

ASPETOS POSITIVOS 

 

 A direção está acessível, escuta e responde em tempo útil às pessoas que a contactam e 

preocupa-se em criar na escola um clima de confiança e bem-estar. 

 Disponibilidade da direção para ajudar na resolução de problemas. 

 Bom relacionamento entre os vários elementos da comunidade educativa. 

 A oferta educativa da escola. 

 Ações de combate ao insucesso. 

 Articulação e cooperação entre os diferentes níveis de ensino. 

 Os documentos estruturantes (Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades) encontram-se 

articulados entre si e orientados para a prossecução das prioridades e objetivos definidos. 

 Variedade de projetos e clubes. 

 Assessorias promotoras de apoio mais individualizado aos alunos, com vista à melhoria de 

resultados. 

 Bom ambiente de trabalho. 

 Definição de estratégias e disponibilização de recursos humanos para melhorar o sucesso 

dos alunos. 
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 Participação da comunidade no Plano Anual de Atividades. 

 Existência de uma equipa de autoavaliação. 

 Bom funcionamento dos serviços administrativos. 

 O corpo docente é responsável e motivador no processo ensino-aprendizagem. 

 É notória a aposta no desenvolvimento profissional do pessoal docente e não docente. 

 

Sugestões de Melhoria 

 Articulação entre Direção e Diretores de Turma. 

 Atividades letivas das 9:00 às 15:30 horas. 

 Envolvimento / presença dos elementos da Direção em atividades constantes do PAA, 

nomeadamente Semana da Leitura, com receção aos convidados e à comunidade. 

 Organização mais eficaz na gestão dos projetos e atividades do Plano de Atividades do 

Agrupamento. 

 Aumentar a vigilância dos alunos durante os intervalos. 

 Reajustamento dos horários e intervalos. 

 Haver um maior equilíbrio na distribuição dos tempos letivos no horário dos alunos. 

 Os horários de funcionamento dos diversos serviços da escola sede por vezes não vão ao 

encontro das necessidades das escolas de 1º CEB/JI. 

 Melhoria de algumas instalações (pavimentos de salas de aula, etc). 

 Mais recursos humanos docentes. 

 Escassez de docentes no apoio educativo e no apoio pedagógico personalizado (educação 

especial). 

 Disponibilizar terapia da fala aos alunos.  

 Falta de um website para a divulgação do Agrupamento, assim como das atividades 

desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

 Disponibilidade de recursos informáticos, didáticos, lúdicos…para todos os níveis de ensino, 

independentemente das condições físicas da escola. 

 Aplicação de medidas educativas disciplinares de forma exemplar, prevenindo assim a 

"imitação" de comportamentos desadequados que passam impunes.   

 Ações de combate à indisciplina. 

 Valorizar, nos discentes, o papel da escola para o seu futuro.   

 Celeridade na avaliação dos alunos referenciados. 
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 Por vezes, o processo de tomada de decisão não é participado, na generalidade das vezes 

por falha da gestão intermédia.  

 A chefe dos assistentes operacionais deve ser mais firme no exercício da sua função. 

 Melhorar o ruído na cantina e outros espaços. 

 Sensibilização das famílias para a importância da Escola. 

 Entrada na escola sem barreiras arquitetónicas. 

 Reduzir a burocracia imposta pelo TEIP, muitas vezes em duplicado. 

 Articulação mais efetiva/eficaz entre direção e Coordenadores de Diretores de Turma, por 

exemplo, na preparação de reuniões, elaboração/revisão de documentos normalizados a 

utilizar, etc.  

 Devem melhorar as refeições no refeitório. 

 Livros de ponto no local adequado. 

 Maior oferta de formação específica para as áreas disciplinares. 
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6. AMIGA BIBLIOTECA 

 

6.1 Processos (metodologias, tipos de articulação,…) 

 

 Apoio aos utilizadores na escolha de livros e na pesquisa; 

 Seleção de documentos a adquirir para a melhoria do acervo, após auscultação dos 

utilizadores;  

 Articulação com os diferentes departamentos na realização de diversas atividades:  

o “Feira dos minerais”, “Problema do mês” com o Dep. de Matemática e 

Ciências. 

o Feira do livro, “Escritor secreto”, “Partilha de leituras”, “Leitura em voz alta”, 

“Leituras entre padrinhos e afilhados”, “Leituras no sofá”, concurso de escrita 

criativa, concurso nacional de leitura com o Dep. de Línguas. 

o Atividades da semana da leitura com os departamentos do pré-escolar, 1º 

ciclo e Línguas. 

o Sessões de literacias com a turma de Educação Tecnológica do 5º B, da 

professora Emília Pires. 

o Palestra com um ex-combatente da guerra colonial destinada aos alunos do 

9º ano. Por motivos alheios à nossa vontade, a palestra não se realizou, mas 

foi planificada em articulação com o Dep. de Humanidades. 

 Articulação com clubes e outras estruturas educativas: Sarau com a colaboração do 

clube de teatro, da orquestra clube de dança; organização da Semana da Leitura em 

conjunto com a biblioteca municipal e os restantes agrupamentos do concelho de 

Cinfães. 

 Abertura da BE de Fonte Coberta regularmente duas vezes por semana: à segunda 

feira, das 14h às 17h e quarta feira, das 11h às 12h:40min. 

 Empréstimos interbibliotecas. 
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6.2 Resultados (quantificar, com evidências, do ponto de vista da eficiência e/ou 

eficácia e/ou da adesão, reportando-se ao ponto de partida e às metas) 

 

Relativamente à adesão, o panorama é o seguinte: 

Feira dos minerais: todos os alunos, docentes e assistentes operacionais da escola; 

Requisições domiciliárias de monografias na Biblioteca Escolar Caetano de Oliveira (BECO): 

1405 (alunos e não alunos); Requisições domiciliárias de audiovisuais na BECO: 122; 

Requisições para sala de aula na BECO: 764, dos quais 667 livros; 80 audiovisuais; 17 

requisições de “Histórias para crescer”. Requisições presenciais na BECO: 327. Ou seja, 

houve um aumento da taxa de utilização da coleção para 45,27%. Requisições domiciliárias 

de monografias na BE Fonte Coberta (BEFC): 721; Requisições domiciliárias de audiovisuais 

na BEFC: 207; Empréstimos interbibliotecas de Fonte Coberta para a BECO: 13 (para colegas 

dos estabelecimentos EB1/JI que não têm biblioteca); da BECO para Fonte Coberta: 6 (álbuns 

de BD). Nesta biblioteca verificou-se uma taxa de utilização da coleção de 86,48%, sobretudo 

graças às requisições das turmas do 3º e 4º ano. Encontros com escritores: todas as crianças 

do 1º ciclo e pré-escolar do Agrupamento e cerca de 30 alunos do 2º e 3º ciclos. Feira do 

livro: toda a comunidade educativa; problema do mês: 126 alunos; escritor secreto: 168 

alunos; Exposições temáticas: todos os alunos da escola sede: Concurso Nacional de leitura, 

fase de escola: 69 alunos; Concurso de escrita criativa: 45 alunos do 1º e 3º ciclos e as turmas 

do pré-escolar de Lavra, Tarouquela e Santa Isabel (70 crianças); Sessões de literacias em 

articulação com ET: 25 alunos. Partilhas de leituras e leituras de padrinhos para afilhados: 

todas as turmas do 2º e 3º ciclos. Leituras em voz alta: todas as turmas de 3º ciclo. Sarau de 

encerramento da Semana da Leitura: aberto à comunidade; alunos do clube de teatro 

(aproximadamente 20 ) alunos da orquestra (cerca de 10) alunos do clube de dança (cerca 

de 20). 

Relativamente à eficiência, há a destacar o grande entusiasmo da equipa da 

biblioteca na motivação dos alunos e o interesse e empenho com que os alunos participaram 

e colaboraram nas mais variadas atividades. 

Balanço final: Os resultados foram positivos, se bem que pudessem ser ainda 

melhores, visto que só conseguimos ultrapassar os resultados previstos em duas das metas 

– “nº médio de livros requisitados por aluno”, em que se verificou melhoria em relação à 

meta prevista; e “nº de atividades de promoção da leitura realizadas em articulação com os 
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departamentos curriculares”, há a destacar a ação da profª Manuela Marques, 

coordenadora do PNL e membro da equipa da BE, que ao longo do ano dinamizou inúmeras 

sessões de leitura em voz alta, as leituras no sofá e, juntamente com o restante grupo de 

Português, as leituras entre padrinhos e afilhados, este ano repetidas nos três períodos 

letivos. 

Há ainda a salientar, o significativo aumento do número de alunos na participação no 

Concurso Nacional de Leitura e no concurso anual de escrita criativa. 

 

Indicadores 

Dados de 
partida 

(resultados de 
2013-14) 

Metas 
previstas 

para 2014-15 

Resultados 
obtidos em 
2014-15 

Nº médio de livros requisitados por 
aluno 

2,1 >2,5 2,8 

Nº médio por turma de utilizações da 
biblioteca em contexto letivo 5 >5 2 

Nº de livros requisitados por não alunos 600 >610 400 

Nº de atividades de promoção da 
leitura realizadas em articulação com 
os departamentos curriculares 

36 >36 36 

               Dados relativos às duas bibliotecas e contando com as crianças do pré-escolar do Agrupamento. 
               Contando com as crianças do pré-escolar. 
                Público não aluno das duas bibliotecas do agrupamento. 

 

Em relação aos indicadores “nº médio de livros requisitado por aluno”, houve um 

grande investimento na atualização do acervo, especialmente em livros para educação 

literária, bem como um maior número de atividades de promoção da leitura, pelo que se 

verificou um aumento das requisições por parte dos alunos, nas duas bibliotecas do 

Agrupamento. Em relação ao indicador “nº médio de utilizações da biblioteca por turma em 

contexto letivo” – cerca de 15 turmas utilizaram a biblioteca em contexto letivo pelo menos 

durante dois períodos, embora outras nunca a tenham utilizado, o que reduziu a média de 

utilização diária. Em relação à meta “Nº de livros requisitados por não alunos” (docentes e 

funcionários): uma vez que, este ano letivo, a biblioteca adquiriu alguns livros destinados ao 

público adulto e sob a auscultação dos utilizadores, esperava-se um aumento maior de 

requisições por parte deste público, o que não se verificou, embora tenha sido superior ao 

ano letivo transato. Verificou-se, contudo, um aumento ligeiro do número de requisições de 

encarregados de educação e comunidade em comparação com o ano letivo anterior. Quanto 
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ao indicador "nº de atividades de promoção da leitura realizadas em articulação com os DC" 

houve um aumento em relação ao ano letivo anterior. No entanto, apenas o suficiente para 

alcançar a meta prevista. 

 

A Professora Bibliotecária em 07/07/2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1


Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar. 

Ano letivo 2014/2015 

94  
 

 

 

7. PLANO NACIONAL DE LEITURA 

O Plano Nacional de Leitura sendo uma iniciativa do Governo que tem como objetivo central 

elevar os níveis de literacia dos portugueses e colocar o país a par dos nossos parceiros europeus, é 

desenvolvido pelas escolas ora associado às bibliotecas escolares, ora aos Departamentos de Línguas 

e no caso do Agrupamento de Escolas de Souselo o mesmo plano é trabalhado em parceria com os 

dois referidos parceiros. Este plano concretiza-se num conjunto de medidas destinadas a promover 

o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura e da escrita, bem como o alargamento 

e aprofundamento dos hábitos de leitura, principalmente entre a população escolar, quer do 

primeiro ao terceiro ciclo.  

Assim, a importância da leitura assume contornos diversificados de modo a atingir objetivos 

e metas estabelecidas em cada Agrupamento, definidos no Projeto Educativo, para aumentar os 

valores de literacia e os ganhos que tal atitude proporciona ao nível dos resultados escolares e das 

aprendizagens. 

Deste modo, os objetivos estabelecidos para este ano letivo, uma vez que me foi atribuída 

pela segunda vez a Coordenação da Atividade que pertence ao conjunto de atividades do 

Departamento, pautaram-se por uma continuidade dos objetivos estabelecidos anteriormente, 

acrescentando comportamentos e novidades no sentido de valorizar o Agrupamento e os seus alunos 

e desenvolver, cada vez mais, o gosto individual e coletivo pela leitura, revelando a sua importância 

na questão da aquisição de conhecimento. E como Fernando Pessoa partilhou na sua vasta e 

grandiosa obra - «Sinto-me nascido a cada momento/Para a eterna novidade do mundo…» 

 

OBJETIVOS 

Os objetivos deste ano letivo centraram-se sobretudo nos seguintes pontos: 

► Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de 

progresso nacional;  

► Desenvolver a capacidade de pesquisa e seleção de informação de diferentes áreas do 

saber; 

►Incentivar a criatividade de alunos e o desenvolvimento de estratégias de promoção de 

leitura junto dos seus pares; 

►Promover literacia em diversas temáticas; 

►Fomentar a leitura autónoma e a leitura orientada; 

►Propiciar e desenvolver nos alunos momentos de atenção e concentração; 

►Criar hábitos de leitura individual e coletiva; 

►Estimular o cruzamento da leitura e as diferentes áreas do saber; 
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►Consolidar e ampliar o papel da Biblioteca e da Rede de Bibliotecas Escolares no 

desenvolvimento de hábitos de leitura. 

 

FUNCIONAMENTO 

De acordo com o serviço distribuído, a coordenação do PNL contava com quatro blocos de 

45 minutos semanais, na Biblioteca, prestando apoio aos alunos e às atividades aí desenvolvidas, 

gerando-se uma parceria entre a Biblioteca Escolar do Agrupamento e o Plano Nacional de Leitura, 

embora algumas fossem desenvolvidas fora daquele espaço, indo ao encontro de alunos e 

professores na própria sala de aula. Assim, durante os três períodos letivos, foi posto em prática o 

projeto do ano transato – “Leitura de Padrinhos para Afilhados” cujo sucesso entre alunos e 

professores fora evidente e o Departamento de Línguas propusera para ser implementado nos anos 

seguintes. Aconteceu esta atividade, ao longo do ano, na biblioteca escolar e em outros locais da 

escola sede, abrangendo todos os alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade, com várias apresentações 

e leituras individuais e coletivas e que permitiu duas vertentes essenciais: a importância da 

preparação, orientação e apresentação de uma atividade pelos alunos mais velhos aos seus colegas 

mais jovens, contribuindo para a responsabilização dos mesmos, valorizando a sua importância na 

transmissão de conhecimentos e o prazer de assistir a uma leitura coletiva, aprendendo a saber estar 

e vice-versa, o desenvolvimento da atenção, concentração dos mais novos que puderam também 

mostrar as suas competências de leitura aos seus padrinhos. A atividade juntou-se também à Semana 

da Leitura da BECO (Biblioteca Escolar Caetano de Oliveira) com leituras de professores para alunos 

do 1º CEB, não só em português, mas também em Inglês, numa tentativa de promover uma 

abordagem mais generalizada das literacias do mundo. No presente ano, a Coordenadora, junto com 

o Departamento de Línguas, considerou importante apresentar este tipo de ação junto dos 

professores do primeiro ciclo para implementarem esta atividade de leitura, consoante 

considerassem mais proveitoso para os alunos e para os objetivos do PNL. As escolas da Lavra, Santa 

Isabel, Fonte Coberta e Tarouquela, desenvolveram ações dentro deste âmbito, selecionando, os 

professores que desenvolveram as atividades (Susana Santos, Fátima Coelho, Regina Maneira) e os 

professores titulares, as leituras das Metas Curriculares e do Plano Nacional de Leitura, entre outras 

consideradas por si alvo de atenção de acordo com os objetivos estabelecidos. Os docentes 

implementadores desenvolveram técnicas de leitura individual e coletiva, apresentações 

dramatizadas dos livros lidos, resumos orais dos textos trabalhados na Educação Literária, leituras 

dentro e fora da sala de aula, leituras dos alunos mais velhos (padrinhos) para os mais novos e vice-

versa, leitura interpretativa (ficha de interpretação), debates entre outras atividades. Os docentes, 

nos seus relatórios sumários puderam acrescentar: «…a atividade foi muito motivadora para os 

alunos uma vez que se estão a iniciar na grande caminhada que é a leitura.» 
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Outra das atividades promovidas pelo PNL, em parceria com a Biblioteca escolar foi a 

participação do Agrupamento no Concurso Nacional de Leitura, pela segunda vez, procedendo-se a 

todas as fases de apuramento dos concorrentes até à fase distrital que decorreu no distrito de Viseu, 

no dia 22 de abril do corrente ano, em Mortágua, com a participação de duas alunas do 9º ano, da 

turma A e B, e um aluno do 8º D, apurados para representarem o Agrupamento, na fase distrital. 

Saliente-se que o objetivo principal desta atividade é levar os alunos a perceberem a leitura como 

uma atividade premiada, na qual podem brilhar e fazer brilhar a escola que representam, mostrando 

as suas aptidões de leitura, oralidade e conhecimentos. É certamente uma atividade para ter 

continuidade, porque o feedback, revelou-se bastante positivo, embora não se atingisse a fase 

nacional. Há que estabelecer uma cultura de participações anuais neste concurso, motivando os 

alunos cada vez mais para a leitura. A professora Bibliotecária juntamente com a Coordenadora do 

PNL elaboraram um projeto que submeteram ao Projeto aLer+, contudo não foi a nossa escola, ainda, 

selecionada. 

Além das atividades enumeradas, a coordenadora do PNL, assinalou várias vezes na 

Biblioteca Escolar do Agrupamento, apontamentos de leitura coletiva, em voz alta e participou, 

empenhando-se também na organização, da Semana da Leitura e Feira do Livro, com mais uma 

atividade de leituras partilhadas pelos alunos, de acordo com as obras do PNL e metas curriculares 

para o Português, novamente para os alunos da escola sede (2º e 3º Ciclos). Uma vez que o PNL 

trabalhou em parceria com a Biblioteca do Agrupamento, registou-se continuidade de alguns 

projetos já instituídos.  

 

AVALIAÇÃO 

 

No concernente à avaliação dos objetivos do PNL, considere-se que é sempre uma mais-valia, 

não só a continuidade de alguns projetos, mas também a introdução de novidades que criem um 

espírito de inovação, motivação e responsabilidade nos alunos. As atividades de leitura, a 

participação nos concursos, quer no CNL, quer na escrita criativa, têm vindo a ajudar os alunos a 

ultrapassar certas dificuldades e a promover o espírito de iniciativa e o espírito crítico, bem como um 

background literário e cultural tão necessário no universo dos nossos alunos. As atividades do Plano 

Nacional de Leitura permitiram: aperfeiçoar a fluência da leitura; a ortografia; a compreensão / 

interpretação; a imaginação; a criatividade, entre outros aspetos importantes. Neste espaço são 

trabalhadas várias áreas fundamentais para o crescimento harmonioso das crianças e dos jovens, 

nomeadamente a da formação pessoal e social, a da expressão e comunicação (linguagem verbal e 

escrita) novas tecnologias e a área do conhecimento do mundo. As crianças/jovens tornam-se mais 

sociáveis, mais autónomos, mais responsáveis, mais criativos e expressam-se melhor. 
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Conclui-se, então, que o PNL satisfez positivamente a comunidade escolar e levou os alunos, 

globalmente, a ler, principalmente, tudo aquilo que era do seu interesse e tinha relevância para as 

suas aprendizagens. Os resultados da avaliação comprovam que esta atividade tem vindo a melhorar 

os resultados da leitura de acordo com os relatórios de níveis da disciplina de Português e a grelha 

OBVIE (análise dos resultados na avaliação sumativa) que mostra uma melhoria mais evidente e 

expressiva no 3º ciclo. 

No próximo ano letivo, continuaremos a dar voz à leitura e aos projetos que se centram nas 

bases do Projeto Educativo, (estimular a leitura como forma de elevar os níveis de literacia e criar 

ambientes favoráveis à leitura) caminhando a par com pais e encarregados de educação para formar 

cidadãos plenos. 

 

 (Relatório elaborado pela coordenadora, professora Manuela Marques) 
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8. PROJETO “HISTÓRIAS PARA CRESCER” 

 

Organização/dinamização 

 Departamento/Grupo Disciplinar: Departamento Curricular de Línguas, em articulação com a 

Biblioteca Escolar Caetano Oliveira, os Educadores, professores do 1.º Ciclo e Diretores de 

Turma do 2.º e 3.º Ciclos do Agrupamento. 

 Professores responsáveis: Cristina Romba, Dulce Rodrigues e João Sampaio. 

  Outros professores envolvidos: Todos os professores do Departamento de Línguas; os 

Educadores, professores do 1.º Ciclo e Diretores de Turma do 2.º e 3.º Ciclos do Agrupamento; 

professora Bibliotecária – Cristina Romba; professora responsável pelo PNL (Plano Nacional de 

Leitura) – Manuela Marques; Coordenadores dos Diretores de Turma do 2.º e 3.º Ciclos – 

Anselmo Alves e Fátima Ribeiro. 

 Atividade prevista no Plano Anual de Atividade?       Sim ∎             Não □ 

 Público-alvo: Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e respetivos Encarregados de Educação. 

 Recursos Utilizados: contos selecionados (suporte digital), baú dos contos - “Conto a Conto, eu 

me encontro”, inquéritos/questionários de avaliação da atividade; e média das classificações 

obtidas pelos alunos na Produção Escrita das Provas Finais do 4.º e 6.º ano (Exames Nacionais). 

  

OBJETIVOS 

 

Objetivos traçados no âmbito do projeto TEIP- EB 2,3 de Souselo 

 Promover o sucesso escolar e a qualidade do sucesso;  

 Desenvolver competências sociais e pessoais e prevenir a indisciplina; 

 Promover o envolvimento dos Encarregados de Educação no uso correto da Língua Portuguesa 

por parte dos seus educandos, de forma a comunicarem adequadamente e estruturarem o 

pensamento próprio. 
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Contributos para o desenvolvimento de competências por ciclo 

Pré-escolar 

- Manifesta desejo de aprender a ler; 

- Interpreta e descreve imagens ou gravuras de um livro ou texto; 

- Tem gosto pelo livro e pela leitura; 

- Utiliza a biblioteca como espaço lúdico e de cultura. 

 

1º Ciclo 

Aprendizagem dos mecanismos básicos de extração de significado do material escrito: 

- Capacidade para decifrar, de forma automática, a cadeias grafemáticas para localizar informação 

em material escrito e para apreender o significado global de um texto curto; 

- Conhecimento de estratégias básicas para a decifração automática e cadeias grafemáticas e para a 

extração de informação do material escrito. 

 

2º Ciclo 

Autonomia e velocidade de leitura e criação de hábitos de leitura: 

- Capacidade para ler com autonomia, velocidade e perseverança; 

- Conhecimento de estratégias diversificadas para procurar e selecionar informação a partir de 

material escrito. 

 

3º Ciclo 

Fluência de leitura e eficácia na seleção de estratégias adequadas ao fim em vista: 

- Capacidade para reconstruir mentalmente o significado de um texto (literário e não literário) em 

função da relevância e da hierarquização das unidades informativas; 

- Conhecimento das chaves linguísticas e textuais que permitem desfazer ambiguidades, deduzir 

sentidos implícitos e reconhecer usos figurativos. 
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

1.ª Fase: 

Foram selecionados pequenos contos a trabalhar, ao longo do ano, alusivos à temática dos 

valores, no Pré-escolar, no 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico. 

Cada conto correspondeu prioritariamente a um dos valores a trabalhar: Paz, Humildade, 

Responsabilidade, Amizade, Compaixão, Disciplina, Delicadeza (entre outros). 

Relativamente ao 1º Ciclo e Pré-escolar, esteve disponível um baú com os contos a serem 

dinamizados ao longo do ano letivo, podendo ser personalizado de acordo com a realidade de cada 

turma. 

No 2.º e 3.º Ciclos, a seleção e o envio dos contos foram feitos por um dos responsáveis do 

projeto, por correio eletrónico, por intermédio dos Coordenadores dos Diretores de Turma do 2.º e 

3.º Ciclos. Para estes Ciclos, está, ainda, disponível um baú “Conto a Conto, eu me encontro”, na 

Biblioteca, que contém todos os contos em Língua Portuguesa, Inglês e Francês. Inclui, ainda, os 

contos relativos a “Sexualidade e Afetos”. Estes são passíveis de requisição/leitura pelos utilizadores 

deste espaço.  

 

2.ª Fase 

Gerações em diálogo: 

Foi levada a cabo, numa 2.ª fase, a operacionalização do projeto junto dos Encarregados de 

Educação, através de contrato de leitura com o envolvimento da família. Os contos trabalhados com 

os alunos, em aula, serviram, por vezes de ponte para a leitura dos textos pelos filhos aos pais ou 

vice-versa, com uma regularidade diversa, dependente da disponibilidade e recetividade de cada 

turma. Posteriormente, os pais preencheram um inquérito/questionário de avaliação da atividade e, 

alguns deles (em maior número os do 2.º Ciclo) fizeram-no chegar aos professores dinamizadores 

para efeitos de autoavaliação da ação/projeto. 

 

3ª Fase 

Foi feita a análise dos resultados, com base no diagnóstico inicial aos alunos acerca das suas 

competências/preferências de leitura e valores; assim como a análise dos resultados do 

inquérito/questionário de avaliação da atividade preenchido e devolvido pelos Encarregados de 

Educação. Serão ainda analisados os resultados dos alunos do 4.º e 6.º ano, com base nas 

classificações obtidas nas Provas Finais do 4.º e 6.º ano (Exames Nacionais) – Produção Escrita. 
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Dinamizadores:  

Os educadores e professores junto de cada uma das suas turmas/grupos, em Língua Portuguesa, 

Oferta Complementar (OC), Inglês, Francês, na Hora do Conto, na Biblioteca, na Sala de Estudo, entre 

outros. 

 

CONSTRANGIMENTOS 

 Colocação tardia de certos docentes e a necessidade de compensação de conteúdos 

programáticos nas áreas curriculares e não curriculares (OC); 

 

 Mudança dos responsáveis pela ação/assunção tardia das funções inerentes ao projeto; 

 

  Algumas dificuldades em dinamizar atividades de articulação entre os diversos ciclos. 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

 Atividade desenvolvida de acordo com a calendarização?  Sim ∎             Não □ 

 

 Análise dos inquéritos/questionários de avaliação da atividades pelos Encarregados de 

Educação: 

o No 2.º Ciclo, 97,5% dos Encarregados de Educação avaliam com “Satisfaz Bastante” a 

atividade Histórias para Crescer; no 3.º Ciclo, 100% dos Encarregados de Educação avaliam 

com “Satisfaz Bastante” a atividade Histórias para Crescer. Portanto, no total dos 

inquéritos/questionários avaliados no 2.º e 3.º Ciclos, 98,75% dos Encarregados de 

Educação avaliam com “Satisfaz Bastante” a atividade Histórias para Crescer, tendo-se 

superado os critérios de sucesso estabelecidos para esta ação, a saber, 80% dos 

Encarregados de Educação avaliarem com “Satisfaz Bastante” esta atividade. 

 

• Média das Classificações Obtidas pelos Alunos na Produção Escrita das Provas Finais do 4.º e 6.º 

ano (Exames Nacionais): 

o Resultado Obtido no 4º ano: 64,9% 

o Resultado Obtido no 6º ano: 65% 
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 Os objetivos foram atingidos? Sim ∎             Não □ 

 Na totalidade           □ 

 Parcialmente           ∎    

SUGESTÕES  

No próximo ano letivo, sugiro a apresentação do projeto/ação por um dos seus responsáveis, 

numa das primeiras reuniões de Diretores de Turma. Numa das reuniões preparatórias do ano letivo, 

por sua vez, o Diretor de Turma apresentará o projeto a toda a equipa pedagógica, nomeadamente 

os objetivos, as diferentes fases de implementação do projeto, os materiais necessários, os critérios 

de sucesso da ação para o ano letivo de 20015-16, entre outras sugestões de otimização da 

ação/projeto. 

(Relatório elaborado pela coordenadora, professora Dulce Rodrigues) 
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9. LABORATÓRIO DAS LÍNGUAS - “INGLÊS A BRINCAR 

Atividades desenvolvidas: 

 Reflexão sobre as dificuldades evidenciadas e sobre as estratégias necessárias para melhorar o 

rendimento escolar; 

 Esclarecimento de dúvidas relativas à disciplina de Inglês; 

 Revisão de conteúdos relativos à disciplina de Inglês; 

 Exercícios relativos às regras do funcionamento da língua Inglesa; 

 Produção de enunciados orais e escritos; 

 Diálogo sobre métodos de estudo adequados à disciplina; 

 Diálogo sobre a importância da realização dos trabalhos de casa e da organização do portefólio; 

 Auto e hetero-correção; 

 Auto e heteroavaliação. 

 

Avaliação: 

 

           À semelhança dos períodos anteriores, o clube funcionou às quintas -feiras, das 12:40 às 13:25, 

na sala nove e das 15:10 às 16:40, na sala 1. Foram lecionadas trinta sessões ao longo do ano letivo.  

       O registo das presenças dos alunos foi efetuado semanalmente, numa folha própria para o 

efeito. 

            Foi um espaço aberto a todos os alunos, dando primazia aos discentes que revelavam maiores 

dificuldades na aquisição das competências básicas do Inglês com o intuito de desenvolver várias 

atividades de promoção da Língua Inglesa. Foi feito o reforço nos conteúdos onde os alunos 

apresentavam mais dificuldades, por isso treinaram exercícios de aplicação de regras gramaticais e 

de vocabulário, bem como realizaram com mais frequência exercícios práticos de expressão escrita 

e oral. Para isso, foram elaborados materiais específicos que ajudassem os alunos a superar as suas 

dificuldades e a desenvolver o gosto pela aprendizagem desta língua. Após ter sido feito o tratamento 

de dados dos inquéritos aplicados aos alunos, concluímos que 98% dos alunos afirmou que esta 

atividade aumentou os seus conhecimentos; 81,6% referiu que o clube abordou temas do seu 

agrado; 87,8% referiu que a atividade teve uma duração adequada. Dos alunos inquiridos, 100% 

respondeu que os recursos e materiais usados ajudaram na sua aprendizagem. Em relação à 

avaliação desta atividade 65,3% avaliaram-na bastante satisfatoriamente, 32,7% avaliaram-na 

satisfatoriamente e 2%  avaliaram-na como não satisfatória.  
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Na generalidade, as turmas responderam de forma positiva às atividades propostas, executando-

as com interesse e empenho. Consideramos, desta forma, que o trabalho desenvolvido foi positivo, 

uma vez que tal se repercutiu na avaliação final de grande parte dos alunos, à disciplina de Inglês. 

  (Relatório elaborado pelas professoras Manuela Dias e Regina Maneira) 

 

10. TECN’ARTE - ALUNOS 

 

O Tecn’arte é uma oficina de desenvolvimento artístico destinado aos alunos onde são 

desenvolvidas atividades na área da música, artes visuais, arte dramática e fotografia. No presente 

ano letivo estiveram em funcionamento as oficinas de artes manuais, a orquestra Souselo Music e o 

Clube de Teatro. 

METAS: 

Número de participantes    > 100 

Resultado obtido: 44 

Número de atividades de embelezamento do espaço escolar     >15 

Resultado obtido: 5 

Nº concertos da Orquestra     >3 

Resultado obtido: 8 

Número de espetáculos do Clube de Teatro    >3 

Resultado obtido: 5 

O docente Bruno Soares, responsável pelo Clube de Teatro informou que ao longo do ano 

foram desenvolvidos vários projetos, nomeadamente: 

- Apresentação da peça de Teatro “As cozinheiras de livros” –  encerramento da Semana da 

Leitura. 

– Apresentação da peça de teatro “O homem que não sabia perdoar” – participação na missa 

pascal. 

– Animação / Intervenção na Comunidade Escolar – Teatro do improviso / Teatro Invisível – 

improviso de diversas situações do quotidiano junto de elementos da Comunidade Escolar. 
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– Animação / Intervenção na Comunidade Escolar – Teatro do improviso / “Homem sombra” 

– imitação de movimentos e gestos de elementos da Comunidade Escolar. 

– Criação de uma curta-metragem – “Marcelo”, utilizando diferentes linguagens artísticas, mas 

prevalecendo o espetáculo de sombras. O vídeo não foi apresentado pois a edição do mesmo  não 

foi concluída a tempo devido a diversos constrangimentos técnicos e socioprofissionais.  

11. TECN’ARTE – ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO (EE) 

O Tecn’arte EE é uma oficina de desenvolvimento artístico destinado aos EE com o objetivo de 

promover a sua identificação com a escola.  

METAS: 

Número de EE participantes na ação = 20 

Resultado obtido: 6 

Número de ações a realizar = 2 

Resultado obtido: 28 

Percentagem de EE que classificaram a ação com Muito Boa ou Boa> 92% 

Resultado obtido: 100% 

A Docente responsável pela oficina, Professora Maria do Carmo Rolão, considera bastante 

positivo o facto deste grupo se ter mantido ao longo dos últimos três anos e justifica que número de 

participantes, um pouco mais reduzido este ano, se deve a um arranque do ano letivo um pouco 

atribulado (em que a docente começou por desempenhar a função de professora titular de turma no 

1º ciclo) e ao aparecimento de algumas ofertas de trabalho sazonal (o que prejudicou a assiduidade 

de algumas EE). 

Face aos objetivos propostos e aos níveis de participação/satisfação das Encarregadas de 

Educação que frequentam a ação, a avaliação desta foi muito positiva. 

Como estratégia de melhoria a docente propõe a divulgação da atividade a todas as escolas 

do Agrupamento e no jornal escolar no início do próximo ano letivo. 

 

 

http://www.google.pt/imgres?q=teip&hl=pt-PT&safe=off&gbv=2&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=-kPg-uk11f4ncM:&imgrefurl=http://profslusos.blogspot.com/2009/03/teip-escolas-prioritarias.html&docid=jVPdpio6HZNmXM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_SJsqZeAk064/ScqmC7cPvMI/AAAAAAAABtc/_06uuHrJ_LI/s320/teip.bmp&w=240&h=175&ei=Vb7bTtuUHsaS8gPj0oHoDQ&zoom=1


Observar, Refletir e Atuar! Tudo para Melhorar. 

Ano letivo 2014/2015 

106  
 

 

 

12. VIVER A ESCOLA 

 

Esta ação visa promover a identificação dos alunos com a cultura escolar, aumentando dessa 

forma a relação de pertença com a escola, com a consequente diminuição dos casos de indisciplina 

ou absentismo. É uma ação multidisciplinar que inclui a promoção e dinamização de atividades 

durante os períodos de férias escolares, a dinamização de recreios e períodos em que os alunos não 

têm atividades letivas nos seus horários escolares, a vivência de grupo pedagogicamente orientada 

e supervisionada: na Biblioteca, na cantina, no bufete, em visitas de estudo, em atividades 

extracurriculares, entre outras, o envolvimento de um grupo representante dos alunos, que 

promovam, junto dos colegas, comportamentos assentes no “conviver com os outros”, a realização 

de atividades transversais ao agrupamento e comunidade, nomeadamente, a organização e 

dinamização do "Mercado Saloio Sanjoanino", "Mercado Medieval" e "Marchas Sanjoaninas". 

 

 

 

 

 

Nº de alunos participantes nas na viagem destinada aos alunos do 
quadro de mérito e excelência> 12 

12 

Nº de alunos participantes nas atividades das férias escolares> 150 84 

Nº de atividades realizadas nas diversas escolas do agrupamento com os 
alunos ≥16 

23 

Nº de atividades realizadas nas diversas escolas do agrupamento com os 
encarregados de educação ≥16 

19 

Nº de participantes nas atividades realizadas com os alunos ≥ 300 931 

Nº de participantes nas atividades realizadas com os encarregados de 
educação ≥ 300 

322 

Nº de alunos participantes na missão cantina 30 

Nº de participações de alunos com NEE envolvidos nas atividades> 12 99 
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13. SUGESTÕES DE MELHORIA DADAS PELOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES DO AGRUPAMENTO 

13.1 Departamento Curricular do Pré-Escolar  

 

Pontos fracos:  

 Os elementos do Departamento deveriam adotar uma postura mais ativa no sentido 

de manifestarem pareceres e opiniões que pudessem contribuir para uma maior 

dinâmica e reconhecimento do Departamento pela comunidade educativa em geral.  

 

 

 Somos ainda de opinião que seria enriquecedor do ponto de vista pedagógico maior 

integração do Pré-Escolar na “vida” do Agrupamento, nomeadamente a 

possibilidade de “levarem atividades” aos Jardins de Infância.  

 

 

Pontos Fortes: 

 

 Representatividade do Pré-Escolar nas diversas Comissões existentes no 

agrupamento uma vez que o contributo do Pré-Escolar não é menos relevante.  
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13.2 Departamento Curricular do 1.º ciclo  

 
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 
Atividade: Festa de Natal 

- Convívio com a Comunidade Educativa e participação 
da mesma na atividade; 
- Comparticipação da Câmara e das juntas de freguesia. 

Não se verificaram. 

Sugestões de Melhoria: 
 
Pedir a opinião aos professores sobre os presentes oferecidos pela Autarquia. 
 

Atividade: Carnaval 

 
- Convívio com a Comunidade Educativa e participação 
da mesma na atividade; 
- Comparticipação de algumas juntas de freguesia. 

- Fraca adesão dos alunos, no desfile realizado ao 
sábado na Vila de Cinfães. Este facto deve-se às 
atividades que os alunos já têm ao fim-de-semana 
(catequese, música, natação, futebol, etc). 
- Desorganização no encerramento do desfile (em 
Cinfães). 
- Trabalho extra por parte dos professores e 
assistentes operacionais. 
- Falta de ajuda financeira por parte da autarquia. 

Sugestões de Melhoria: 
 
O desfile deverá ser realizado durante a semana para que todos os alunos tenham oportunidade de participar 
no evento. 
No encerramento do desfile deverá ser dada a prioridade de entrada às escolas participantes, devendo existir 
um local especifico destinado apenas aos alunos e aos professores. 
 

Atividade: Visita de Estudo 

 
- Convívio entre os vários elementos da Comunidade 
Escolar. 
- Experiências vividas pelos alunos. 
- Conhecimento de expressões artísticas (teatro). 
- Conhecimento de novos locais geográficos. 

- Condicionamento na prioridade de cedência dos 
autocarros da câmara. 
- Condicionamento nos horários estabelecidos pela 
autarquia na utilização dos seus autocarros. 
- Verba insuficiente para fazer face ao pagamento dos 
autocarros alugados pelas escolas. 

Sugestões de Melhoria: 
 
Ser a autarquia a responsabilizar-se por assegurar o transporte para a realização das visitas de estudo. 

Atividade: Passeio de Barco 

- Experiência única vivida pelos alunos. 
- Reconhecimento dos locais ribeirinhos da sua região. 
- Conhecimento e valorização do património natural e 
turístico do Rio Douro. 

 
Não se verificaram. 

Sugestões de Melhoria: 
Nada a referir. 
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SERVIÇOS PRESTADOS À EDUCAÇÃO PELO MUNICÍPIO 

 

Atividade: Marchas/Mercado Sanjoanino 

 
- Convívio entre todos os elementos da Comunidade 
Educativa; 
 - Articulação entre os professores titulares e os 
professores das Atividades de Enriquecimento 
Curricular; 
- Forte envolvimento e contributo dos representantes 
dos encarregados de educação na preparação da 
atividade; 
- Reviver/incutir tradições nas nossas crianças; 
- Sucesso do evento na comunidade local. 

 
- Verba insuficiente face às despesas da atividade; 
- Constrangimentos em arranjar suporte musical das 
marchas (música, letra e músicos); 
- Dificuldade para conciliar os ensaios com a atividade 
letiva; 
- Horário tardio da apresentação das marchas 
envolvendo crianças muito pequenas; 
 
 

Sugestões de Melhoria: 
 
- Arranjar recursos humanos/ atividades para que os alunos “não marchantes” estejam ocupados durante os 
ensaios. 
- As marchas deveriam ser apresentadas no início do evento passando as restantes atuações para o fim do 
programa.  
- Retomar a oferta de lanche aos marchantes. 
 
 
Atividade: Desfile de Marchas em Cinfães 

  
- Fraca adesão dos alunos, na marcha. Este facto 
deve-se às atividades que os alunos já têm ao fim-de-
semana (catequese, música, natação, futebol, etc). 
- Trabalho extra por parte dos professores e 
assistentes operacionais. 
- Insuficiente ajuda financeira por parte da autarquia. 
- Verificou-se que, à medida que as marchas iam 
atuando, o número de pessoas que assistiam ia 
diminuindo, levando-nos a concluir que a grande 
maioria da assistência era composta por 
encarregados de educação e familiares dos 
marchantes. Por isso, não se justifica que o desfile se 
realize ao fim-de semana. 

Sugestões de Melhoria: 
 
- O desfile deverá ser realizado durante a semana para que todos os alunos inscritos tenham oportunidade de 
participar no evento. 
- Criar condições para proteger as crianças do calor que se faz sentir nessa época. 

ASPETOS POSITIVOS ASPETOS NEGATIVOS 

Serviço: Oferta de Kit de Materiais 

- Alivia os encargos económicos dos 
encarregados de educação. 

- Algum material continua a ser de fraca qualidade. 

Sugestões de Melhoria: 
- Melhorar a qualidade do material fornecido. 
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13.3 Departamento Curricular de Expressões  

Em reunião realizada a dois de julho de 2015, o Departamento Curricular de Expressões na sede 

do Agrupamento de Escolas de Souselo detetou como: 

Pontos fortes:  

 Grande adesão dos alunos às atividades e empenho dos docentes e da equipa 

multidisciplinar na consecução dos projetos do agrupamento; 

 

 Disponibilidade total dos Órgãos de Gestão na resolução dos problemas;  

 

 Disponibilidade do corpo docente para o trabalho colaborativo e troca de saberes para a 

concretização das atividades do Plano Anual; 

Serviço: Oferta de Manuais Escolares 

- Alivia os encargos económicos dos 
encarregados de educação. 

Não se verificaram. 

Sugestões de Melhoria: 
Nada a referir. 

Serviço: Regime de Fruta Escolar 

- Promover uma alimentação saudável. - Dificuldade em fazer com que os alunos comessem a 
fruta. 

Sugestões de Melhoria: 
- Melhorar a qualidade da fruta fornecida. 
 

Serviço: Refeições 

- Nutricionalmente são adequadas às 
necessidades diárias das crianças. 
- Relação qualidade/preço. 
 

 
- Sopa pouco variada. 

Sugestões de Melhoria: 
- Melhorar e variar a qualidade da sopa 
- Equipar com máquinas de lavar loiça as escolas de Lavra e Santa Isabel. 

Serviço: Contratação de Assistentes Operacionais 

 
- Satisfaz as necessidades existentes nas 
escolas. 
 

 
- O término do contrato das assistentes operacionais está 
desajustado às necessidades reais das escolas. 

Sugestões de Melhoria: 
- Em todas as escolas deveria existir uma assistente operacional do quadro. 
- Alargar o contrato até ao final das atividades letivas, incluindo o pré-escolar. 
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 A existência de inúmeros projetos em desenvolvimento na escola, o que é uma mais-valia, 

pois constitui a aplicação prática das teorias pedagógicas ministradas nas diferentes 

disciplina /áreas; 

 

 Qualidade das novas instalações (sala de alunos, gabinetes de trabalho, auditório); 

 

 Disponibilidade total do Coordenador de Departamento em auxiliar e resolver qualquer 

dificuldade apresentada pelos professores; 

 

 Pessoal auxiliar, na generalidade, extremamente profissional, prestável e solícito, 

nomeadamente, a funcionária da reprografia que muitas vezes além do seu horário de 

trabalho, permanece no seu posto no intuito de auxiliar os professores nas entregas de 

documentos, cumprindo estes assim, os prazos estipulados; 

 

  Bom clima de trabalho entre os docentes. 

 

Pontos fracos: 

Apresentam-se um conjunto de situações que, constituem casos suscetíveis de serem 

melhorados ou, simplesmente, serem substituídos por outro tipo de práticas, pois não ajudam à 

dinâmica educacional e ao dia a dia da escola, a saber:  

 

 Barreira arquitetónica não só na entrada principal da escola, mas também na organização 

dos espaços interiores da mesma, com muitas dificuldades para os alunos incapacitados (o 

departamento considera que a entrada principal deveria ser no portão de serviço, com as 

devidas alterações, já que a escola deverá ser inclusiva);  

 

 Ausências de vigilância durante o tempo letivo de discentes que se encontram no espaço 

escolar e não comparecem nas aulas, devendo os funcionários efetuar diligências para que 

os alunos sejam encaminhados para a sala de aula; 

 

 Horário de funcionamento do bar dos professores e dos alunos que não se coaduna com o 

horário de trabalho dos docentes. Esta situação agudiza-se quando existem reuniões 

intercalares ou de avaliação, em que os professares não possuem qualquer local além da 
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refeição oferecida pela cantina (quando esta funciona,) para comerem ou beberem…. 

Salienta-se também por vezes a ausência de qualquer alimento para comer, inclusivamente 

um simples pão! 

 

 Continua a vandalização e roubo dos equipamentos e materiais escolares; 

 

 Distribuição apropriada dos funcionários, no intuito dos corredores na hora do almoço, 

quando existam aulas em funcionamento, não serem espaço de brincadeira, convívio 

barulhento dos discentes ou permanência dos mesmos; 

 

 Necessidade de existência de um funcionário em permanência na sala de estudo ou na 

Biblioteca Escolar, para que exista na escola um espaço aberto, em que os discentes possam 

estar acompanhados e vigiados quando não se encontram nas aulas, não devendo ser o 

horário de almoço dos funcionários, motivo para os alunos não cumprirem qualquer 

atividade proposta pelos docentes fora da sala de aula, mais em particular, quando os alunos 

são “convidados” a ausentarem-se da sala devido ao seu comportamento incorreto e/ou 

perturbador, tendo uma tarefa a cumprir;  

 

 Serviços como a Biblioteca e a Reprografia deveriam ter um horário mais alargado, com 

início às 8:15, de modo a responder às necessidades decorrentes das atividades letivas. 

 

 Diretores de Turma com grande sobrecarga de trabalho devido ao enorme fardo burocrático 

de serviço inerente ao cargo. Salienta-se mais uma vez a importância e facilitismo que traria 

se fosse possível no Programa de Alunos, existir a introdução de notas pelos docentes de 

cada disciplina, aulas dadas e atividades realizadas por discente. 

 

 Todas as atividades ou projetos devem ser calendarizados e apresentados atempadamente.  

 

 Distribuição dos funcionários com rotatividade, responsabilizando-os por atos menos 

apropriados, uso da internet no horário de trabalho, presença na sala de professores para 

convívio inadequado, concentração e posturas inadequadas das funcionárias no átrio de 

entrada da escola. 

 

 A presença de um elemento da Direção até ao final das reuniões de avaliação. 
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 Horário de funcionamento da reprografia aquando da realização dos Conselhos de Turma 

de Avaliação, pelo que o Departamento sugere o alargamento do horário do referido serviço 

e o seu funcionamento durante a hora de almoço;   

 

  A não publicação do Jornal Escolar “Rio de Notícias” durante o presente ano letivo. 

 

13.4 Departamento Curricular de Humanidades  

 

Em reunião de departamento, realizada a 1 de julho, fez-se um balanço do ano letivo bem como a 

identificação de alguns pontos suscetíveis de melhoria. Eis alguns excertos da ata elaborada: 

Pontos Fortes 

 O número reduzido de docentes deste Departamento permite uma boa troca de experiências 

educativas e cooperação entre todos os docentes.  

 

 O bom ambiente de trabalho entre colegas permitiu potenciar ao máximo as suas 

capacidades o que se veio a refletir nos resultados finais dos alunos deste Agrupamento. 

 

 A Atividade Comunhão Pascal permite uma grande interação entre todos os membros desta 

Comunidade Educativa. 

 

Pontos Fracos 

 A ausência de visitas de estudo, que não permitiu que os nossos alunos sentissem de perto 

os monumentos históricos estudados, bem como esta falha não permitiu uma melhor 

consolidação dos conteúdos lecionados na disciplina de Geografia. 

 

Propostas de Melhoria: 

 A realização de visitas de estudo previstas no P.A.A. 
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13.5 Departamento Curricular de Línguas  

Pontos Fracos: 

 
Ao nível do Agrupamento:  

 

 Lacunas na difusão da informação e comunicação entre as várias estruturas de orientação 

educativa;  

 

 Alguma dificuldade na divulgação atempada das atividades do Plano Anual de Atividades; 

 

 Funcionamento insuficiente do bar nos finais de período e no período que antecede as férias 

dos professores, uma vez que estes se encontram em serviço efetivo de funções;  

 

 O funcionamento da aquisição e distribuição de material para os quadros brancos;  

 

 Operacionalização e atualização do material informático das salas de aula (computador, 

vídeo-projetor, quadros interativos…);  

 

 Gestão de recursos humanos em termos de assistência operacional nos corredores e salas de 

aula;  

 

 Gestão da indisciplina na escola, nomeadamente na celeridade da resolução de problemas e 

aplicação de medidas disciplinares, tendo em conta as situações e o perfil dos alunos;  

 

 Funcionamento, em simultâneo, de atividades extracurriculares e atividades letivas.  

 

Ao nível do Departamento: 

 

 A falta de crédito horário para aulas de apoio nas várias línguas e em situações especiais, 

nomeadamente Português língua não materna, anos terminais de ciclo e clube de inglês para 

segundo e terceiro ciclos, em funcionamento no espaço destinado ao Laboratório de Línguas, 

cuja instalação deve ser concluída com urgência. 
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Pontos Fortes do Departamento: 

 

 Trabalho desenvolvido no âmbito da articulação curricular, a partilha entre pares, as atividades 

realizadas constantes do PAA do Departamento e, finalmente, o espírito de tranquilidade, 

concórdia, entreajuda e harmonia que se gerou, bem como a articulação deste Departamento 

com a Biblioteca Escolar, no que toca a atividades tais como, Histórias para Crescer, Concurso 

Nacional de Leitura, Semana da Leitura e Leitura de Padrinhos para Afilhados.  

 

Propostas/sugestões de melhoria para o próximo ano letivo: 

 

 Dar continuidade às aulas de Apoio Suplementar e de Preparação para as Provas Finais de 

Exame do 2.º e 3.º Ciclos, na disciplina de Português, lecionadas pelo professor da turma, quer 

no 2º ciclo (6º ano), quer no 3º ciclo (9ºano);  

 

 Substituir as aulas de PortuLab na disciplina de Português, por aulas de Apoio Suplementar; 

 

 Substituir as aulas de Assessoria, na disciplina de Inglês, por aulas de Apoio Suplementar; 

 

 Proporcionar aulas de apoio aos alunos do nono ano, de preparação para o PET, uma vez que 

este passará a fazer parte da avaliação final, já no próximo ano letivo. 

 

 Nos anos terminais de ciclo, que se privilegie o apoio pedagógico a lecionar pelos docentes 

titulares da disciplina e que as aulas de assessoria sejam ministradas nos anos intermédios.  

 

 Projeto English Spot – a criação de um Laboratório de Inglês, com os materiais necessários, 

para o desenvolvimento da língua inglesa, em todas as competências, a fim de se melhorar o 

sucesso dos alunos nessa disciplina.  

 

 A continuação do clube de Inglês com um número máximo de 10 alunos por tempo letivo 

organizados de acordo com as dificuldades que evidenciam. Este clube deverá funcionar como 

um espaço de apoio e de desenvolvimento em grupos e horários diferenciados. 

 

 Dever-se-á continuar a dar uma atenção igualmente privilegiada ao desenvolvimento da 

leitura, uma vez que os deficientes hábitos de leitura são um dos principais causadores do 

insucesso de muitos alunos deste Agrupamento.  
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 Dever-se-á continuar o trabalho desenvolvido no âmbito da prevenção da indisciplina e na 

celeridade e adequação de aplicação de medidas que minimizem o impacto na comunidade 

dos casos de incumprimento de regras.  

 

 Dever-se-á continuar a implementar a uniformização dos critérios de atuação, contemplando 

não só os deveres profissionais (de professores e assistentes operacionais) a cumprir por 

todos, como também as formas de tratamento entre os diferentes intervenientes na 

comunidade educativa. 

 

13.6 Departamento Curricular de Ciências Exatas, Físicas e Naturais  

 

Sugestões de melhoria 

 Mais higiene nas casas de banho e nas salas de aula e nos espaços comuns (as salas por vezes 

estavam em mau estado, diariamente, havia sempre muito pó nos computadores o que determina 

problemas no seu funcionamento a curto prazo; 

 

 Abertura dos estores pela manhã por forma a possibilitar entrada de luz natural e calor nas salas 

 

 Livros de ponto na sala de professores, a fim de otimizar o trabalho dos professores que têm de 

estar a horas nas salas e com os livros mas que perdem imenso tempo nos percursos entre sala dos 

professores, sala de livros e entre sala de livros e salas de aula; 

 

 Implementação de uma planificação na área de oferta complementar que inclua a planificação de 

um projeto de educação sexual na turma; 

 

 Funcionamento do bar da sala de professores exclusivo para professores. Trata-se da maior sala de 

trabalho da escola e verifica-se, muitas vezes um nível de ruído por parte dos funcionários que a 

utilizam não só para frequentar o bar mas também para seu próprio convívio (havendo na escola 

um espaço reservado para o convívio dos funcionários). O nível de ruído que se verifica nesta sala 

em períodos não letivos e por isso, de trabalho individual, são incompatíveis com o trabalho; 

 

 Vigilância mais apertada nos corredores no sentido de controlar o comportamento inadequado e 

despropositado por parte dos alunos durante o intervalo e durante as atividades letivas; 
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 Criação de um clube de expressões (dança, teatro, música, pintura,…), no sentido de aproveitar as 

valências dos alunos e despertar o gosto pelas artes, podendo ser uma mais valia para os alunos 

que não vêm a escola como um propósito para o futuro; 

 

 Continuidade da Assessoria e Matlab; 

 

 As aulas de matemática devem ser lecionadas no período da manhã; 

 

 Realização de uma reunião geral, no início de cada ano letivo, para apresentar o Projeto Educativo 

do Agrupamento, bem como para esclarecer/informar sobre outros assuntos, nomeadamente no 

que concerne ao DTP; 

 

 Os docentes devem dar continuidade às turmas; 

 

 Aumento de 45 minutos semanais na disciplina de matemática no 3.º ciclo; 

 

 Proibir o uso abusivo dos telemóveis no recinto escolar e na biblioteca, fazendo cumprir a Lei n.º 

51/2012, de 05 de Setembro que regula o Estatuto do Aluno e Ética Escolar; 

 

 Ao nível do Clube de Ciências: reduzir o número de alunos por grupo e organiza-los por níveis de 

ensino, só assim é possível rentabilizar mais as atividades realizadas; 

 

 Refletir sobre a aplicação da grelha de articulação com o português, nomeadamente sobre o peso 

que lhe é atribuído nos critérios gerais de avaliação; 

 

 Sala de estudo com mais computadores e, se possível, com ligação à internet; 

 

 Melhor rentabilização da Ludoteca (permaneceu fechada durante praticamente todo o ano letivo). 
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Pontes Fortes 

 

Procedeu-se ao balanço do corrente ano letivo e chegou-se às seguintes conclusões:  

 

 O trabalho colaborativo e partilhado dentro e fora do departamento; 

 

 Boa relação do corpo docente no Agrupamento;  

 

 Grande motivação dos docentes do departamento pela formação contínua e permanente com vista 

ou sucesso dos alunos;  

 

 Oferta dada pelo Agrupamento às disciplinas contempladas pela prova final de ciclo. Foi 

fundamental, para além do trabalho dos grupos de articulação, toda a articulação de caráter 

informal e desburocratizada que os elementos do departamento realizaram. É de louvar o espírito 

de iniciativa, empenho, partilha, cooperação, voluntariado, entreajuda, que se refletem na boa 

qualidade das atividades desenvolvidas por este departamento;  

 

 Outro aspeto favorável foi o número de alunos por turma ser, na generalidade, adequado ao 

trabalho a desenvolver e, a par com o trabalho de assessorias a Matemática, facilitar a prática de 

um ensino mais diferenciado e potenciador do desenvolvimento das capacidades dos alunos;  

 

 Todo o trabalho realizado e compilado em relatórios periódicos pelo Observatório de Qualidade foi 

fundamental para nos informar relativamente ao trabalho desenvolvido no agrupamento, nas 

diferentes vertentes, e para nos situar relativamente aos resultados obtidos e metas estabelecidas. 

Permitiu-nos “observar, refletir e atuar, tudo para melhorar”. 

 

Pontos Fracos 

 

 A ausência frequente de funcionários nos respetivos corredores continua a ser um problema 

detetado, bem como a falta pontual de cumprimento de algumas das suas funções;  

 

 Encerramento da reprografia durante o período do almoço, devia ser um serviço aberto 

permanentemente;  
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 Uso, por vezes inconveniente, da sala dos professores por parte de algumas funcionárias e 

estagiárias da cantina;  

 

 Laboratórios inadequados às práticas laboratoriais (quer ao nível de materiais da prática 

laboratorial quer ao nível de sala de aula- mesas e cadeiras);  

 

 A instalação de quadros brancos nas salas de aula sem ter apoio permanente das canetas 

apropriadas para a escrita nos mesmos;  

 

 Abandono de mochilas e vestuário pelo recinto interno da escola por parte dos alunos;  

 

 O acumular de lixo nos caixotes apropriados dos corredores;  

 

 Um esclarecimento debilitado quanto à construção do DTP;  

 

 Défice de informação quanto à realização de atividades extracurriculares e/ou do plano anual dos 

departamentos;  

 

 Fraca assiduidade às aulas, por parte de alguns alunos do 3º ciclo, em particular dos alunos que 

frequentam o curso vocacional (que apesar de estarem na escola, não compareciam à generalidade 

das aulas);  

 

 Uso abusivo dos telemóveis, por parte dos alunos, no recinto escolar, nomeadamente na biblioteca 

e na cantina;  

 

 A existência de salas com quadros de giz, já em fracas condições, cuja escrita é pouco percetível 

para os alunos, condicionando as suas aprendizagens. 
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14. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE O PLANO DE MELHORIAS IMPLEMENTADO  

Fazendo um balanço, uma análise reflexiva, acerca do plano de melhorias implementado no ano 

letivo 2014/2015 há que referir que, de uma forma geral, conseguimos atingir o que nos propusemos. 

Melhoria foi, sem dúvida, a palavra de ordem que pautou todo o ano letivo! 

a) Melhoria dos Resultados Escolares  

 Oferta de diversas atividades extracurriculares (clubes): 

o As atividades extracurriculares foram, indubitavelmente uma mais-valia para os 

alunos da nossa escola os quais puderam desenvolver toda uma série de atividades 

extra letivas cujos resultados foram para além da melhoria dos resultados escolares, 

refletindo-se também na valorização da instituição escola; a autoavaliação das 

diferentes atividades é bastante satisfatória na grande generalidade das atividades.  

 MatLab, Portulab, Fundamentalis e Diferenciar para Unir; 

o Os resultados obtidos na avaliação interna são o reflexo do trabalho efetuado 

nestas disciplinas. De salientar que no 4ºano de escolaridade todos os alunos 

conseguiram a sua aprovação. 

b) Melhoria do clima escolar  

 Dinamização de ações/atividades que visam a melhoria do clima escolar e o combate à 

indisciplina: 

o O clima escolar é um dos aspetos que de ano para ano algumas alterações e que por 

isso mesmo tem sido uma prioridade constante. No presente ano letivo verificou-se 

um ligeiro aumento no que diz respeito à indisciplina dentro da sala de aula que se 

refletiu num aumento significativo das medidas corretivas ou sancionatórias. (Para 

tal também contribuiu a abertura de uma turma de um Curso Vocacional). 

 

 Participação no programa da Assembleia da República—Parlamento dos Jovens; 

 

 Ações de sensibilização para alunos e encarregados de educação. 

o Foram cumpridas as metas estabelecidas e verificou-se um aumento significativo 

de Encarregados de Educação que participaram, sobretudo ao nível do 1.º ciclo.  

o Foram realizadas 23 ações com a participação de 931 alunos. 

 

 Equipa de integração escolar; 
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o As intervenções permitiram combater alguns casos de indisciplina e de 

comportamentos desviantes.  

c) Envolvimento dos Encarregados de Educação na Vida Escolar  

 Dinamização de ações/atividades diversas que contaram com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação  

o Projeto “Histórias para Crescer” 

o Tecn’Art 

o Marchas e mercado Saloio Sanjoanino  

o … 

 Ações de formação/sensibilização para Pais e Encarregados de Educação.  

o No âmbito da ação Sensibilizar foram realizadas 19 ações com a participação 

de um total de 322 encarregados de Educação. 
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15. SUGESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE – PRÓXIMO ANO 

LETIVO  

 

Terminado este primeiro ano após significativas mudanças no núcleo da equipa de 

autoavaliação, atrevemo-nos a pensar que conseguimos acrescentar mais uma parte do caminho que 

tão arduamente tem vindo a ser construído desde o ano de 2008. Da nossa experiência colhemos 

alguns frutos e são essas considerações que entendemos ser nosso dever partilhar… 

 

 Antes de mais consideramos que a equipa do “Observatório da Qualidade” deve ser bem 

aceite pela comunidade pelo que a sua constituição deve ser participada. Se a equipa 

não for valorizada, enquanto profissionais, os dados recolhidos não vão ter o impacto 

que deveriam, vão ser desvalorizados, logo perde‐se todo o sentido da autoavaliação, 

enquanto instrumento de melhoria. A presença de um elemento de cada um dos 

departamentos curriculares é indubitavelmente uma mais-valia na medida em permite 

uma verdadeira articulação horizontal e vertical. 

 A existência de processos sustentados de autoavaliação implica uma formação 

adequada de toda a comunidade educativa. Se a comunidade sentir que está a ser 

avaliada, julgada, vai criar obstáculos à recolha de dados retirando a fiabilidade à 

recolha efetuada. Por isso, um dos primeiros trabalhos da equipa é apresentar‐se à 

comunidade, mostrar bem quais são os seus objetivos, colocar a tónica na avaliação 

institucional, na vantagem do conhecimento institucional para a melhoria da 

organização. Reforçar bem que não se avaliam pessoas, avaliam‐se serviços e formas de 

funcionamento. Só com esta transparência e informação cuidada se poderá conseguir a 

participação de todos. É necessário que quem intervém tenha conhecimento do que 

deles se espera. 

 As propostas de melhoria apontadas devem ter sempre por base as metas do nosso 

Projeto Educativo e os dados recolhidos (triangulação da informação). 

 No início do ano letivo, o plano de melhorias e respetivo plano de ação, deve ser 

divulgado aos restantes membros da comunidade educativa, incluindo os Pais e 

Encarregados de Educação. 

 Propomo-nos a elaborar uma brochura de apresentação do agrupamento com 

informações gerais acerca do seu funcionamento a ser entregue aos docentes em 

setembro para facilitar o seu processo de inclusão. 
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 Os instrumentos de recolha dos dados devem ser validados internamente, de modo a 

que todos os elementos da equipa se sintam confortáveis na sua utilização e 

externamente com os responsáveis pelas ações. 

  Os instrumentos devem ser entregues e analisados no início de cada ano letivo e 

devolvidos impreterivelmente no prazo especificado para cada um dos relatórios de 

forma a evitar atrasos que condicionem o processo. 

 Quanto aos documentos (relatórios e plano de melhorias) consideramos que se deverá 

dar continuidade à apresentação dos mesmos aos órgãos competentes (Conselho Geral, 

Direção e Conselho Pedagógico) tendo este último a responsabilidade de fazer a sua 

divulgação aos diferentes Departamentos, que serão o principal (mas não único) veículo 

de difusão junto dos docentes.  

 O relatório deverá ter uma estrutura simples, concisa, com a informação essencial e fácil 

de assimilar por toda a comunidade educativa. 

 Os relatórios intermédios do 1º do 2º período deverão ser apresentados no primeiro 

Conselho Pedagógico do período letivo seguinte e o relatório final ser publicado após a 

saída dos resultados da avaliação externa, para posterior apresentação e análise em 

Conselho Pedagógico e em Departamento. 

 No final de cada período deverá ser enviado aos Encarregados de Educação, através dos 

Diretores de Turma, um desdobrável (por ano de escolaridade ou por ciclo) com os 

resultados internos, relativos a cada período letivo, à semelhança do que já é feito com 

o Plano de Melhorias.  

 No próximo ano letivo uma das prioridades, na nossa opinião, deverá passar por 

proporcionar a aquisição de ferramentas para que os docentes e os assistentes 

operacionais possam/saibam agir perante situações de indisciplina. 

 No final do próximo ano letivo propomo-nos a aplicar o questionário sobre indisciplina 

para avaliarmos o efeito das ações de prevenção e a sua evolução nos últimos anos. 

 Realizar uma monitorização das propostas de melhoria oriundas dos diversos 

Departamentos Curriculares para, se possível, aferir o seu grau de concretização.  

Elencamos esta série de pontos porque acreditamos que é necessário mudança e que é 

necessário melhorar o processo. Assim, é fundamental que a nossa escola (re)conheça o que tem, o 

que lhe falta, a sua cultura, os seus valores e a sua competência distintiva. Após este 

(re)conhecimento, poderá decidir para onde quer ir, traçando o seu itinerário, selecionando 

parceiros, metodologias, tempo e resultados a alcançar, ou seja, define o seu sentido da mudança, 

tendo como referentes a missão, os valores, a visão e os vetores estratégicos que lhe projetam uma 

imagem sustentada. 
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16. CONCLUSÕES  

 

O objetivo deste documento de trabalho, tal como foi anunciado no início, é que a partir dele se 

desenvolvam todo um conjunto de ações destinadas a fomentar e melhorar o Agrupamento de 

Escolas de Souselo, proporcionando sempre mais e melhores oportunidades educativas a toda a 

comunidade.  

A avaliação interna, as práticas de autoavaliação do Agrupamento, só fazem sentido se 

permitirem traçar a cada passo, novas metas e novos caminhos. Sendo certo que o que está para vir 

é certamente o mais difícil… Alaíz et al. (2003) defende que este é um processo conduzido e realizado 

exclusivamente (ou quase) por membros da comunidade educativa da escola. Sendo a análise 

sistemática da escola realizada pelos membros da comunidade escolar com vista a identificar os seus 

pontos fortes e fracos e a possibilitar a elaboração de planos de melhoria. 

Temos a plena consciência de que este não é um projeto perfeito, nem traduz toda a 

complexidade dos meandros de uma organização, contudo, consideramos ter cumprido o objetivo 

essencial a que nos propusemos que foi fazer um diagnóstico fundamentado para a partir dele adotar 

estratégias de melhoria na planificação futura. 

 

 

 

 

 

“O mais importante na aval iação não é 

demonstrar, mas aperfeiçoar”.  

(Stufflebeam, 1997) 
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A Coordenadora,  
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