
Categorização da Entrevista semiestruturada n.º1 

 
Entrevistado: Subinspetora-Geral (Dra. L) 

 

Blocos temáticos Categorias  Sub-categorias Unidades de registo Unidades de contexto

A Cultura 
Organizacional 

da IGEC 
Valores 

Áreas que o Inspetor 
supervisiona na IGEC 

De maior responsabilidade e 
delegadas por competência 
pelo Inspetor-geral,  são 
competências no âmbito dos 
programas avaliação, 
acompanhamento e controlo, 
sendo integrantes do plano de 
atividades 

“As áreas que supervisiono, e que tenho maior 
responsabilidade (...) são delegadas por 
competência do senhor Inspetor-geral, no âmbito 
dos programas de “avaliação”, 
“acompanhamento” e “controlo” 
 
“ficaram-me acometidas competências (...) em 
várias atividades que fazem parte dos planos de 
atividades” 
 

Avaliação: atividade de 
avaliação externa das escolas 

“e ainda a atividade de avaliação externa das 
escolas no (...) programa de avaliação.” 

Acompanhamento: nas 
atividades Ação educativa, 
Ação especial e respostas 
educativas, Jardins-de-infância 
da rede privada e Instituições 
de Solidariedade Social 

“no programa “acompanhamento” são as quatro 
atividades (...) ação educativa; ação especial e 
respostas educativas; jardins de infância da rede 
privada e instituições de solidariedade social” 

Controlo: atividades de 
Organização e funcionamento 
dos estabelecimentos de 
Ensino Particular e 
Cooperativo  

“também de organização e funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino particular e 
cooperativo, no que respeita ao programa de 
controlo” 

O que se considera Na construção do plano de “tem a ver (...) que na construção do plano de 



importante para o sucesso da 
organização 

atividades haver um 
envolvimeno próximo dos 
diferentes responsáveis 

atividades haja um envolvimento tão próximo 
quanto possível dos diferentes responsáveis, neste 
caso os chefes de equipa multidisciplinar das áreas 
territoriais de inspeção” 

Ligação dos inspetores com as 
áreas dos locais onde 
desenvolvem o seu trabalho 

“Áreas em que (...) inspetores (...) tem essa ligação 
(...), dos locais onde desenvolvem o seu trabalho” 
 

Conhecimento dos que 
possuem responsabilidades 
(metodologias de trabalho e 
objetivos) 

“um conhecimento (...)de todos os que tem 
responsabilidades (...) o que se deprende com as 
metodologias de trabalho e os (...) objetivos a que 
nos propomos a dirigir” 

Trabalho contínuo, atento e 
focado no esforço de melhoria 

“que resulte de um trabalho continuado e atento de 
esforço de melhoria; de identificar o que pode 
correr melhor, ou o que se pode fazer de modo a 
melhorar” 

Ter em consideração 
necessidades de formação pela 
criação de um plano de 
formação contínua para os 
inspetores 

“ter em consideração que um bom plano de 
formação para a formação contínua de inspetores 
(...) é um aspeto importante” 

Valores que prevalecem e são 
interiorizados e partilhados 

Princípios obrigados em 
termos de direção  

“existem princípios os quais (...) estamos obrigados 
em termos de direção, (...) enquanto responsáveis 
ou titulares de cargos dirigentes” 

Competências da atividade 
administrativa consagrado na 
Constituição da Républica 
Portuguesa e na lei 

“(...) a nossa competência da atividade 
administrativa, (...) está consagrado da 
Constituição da Républica Portuguesa e na lei” 
 

Princípios de legalidade; 
justiça, imparcialidade; ser 
competente; fazer melhor; de 
possuir conhecimento para 
desempenhar as funções como 

“são fundamentais esses princípios de legalidade; 
de justiça; imparcialidade; (...)tanto é uma procura 
constante de ser competente; de fazer melhor; 
munir-se de conhecimento para desempenhar a 
função como é esperado por parte da nossa 
sociedade e da responsabilidade do trabalho que é 



é esperado pela sociedade; 
responsabilidade; 
proporcionalidade; 
transparência; cidadania e de 
bom desempenho 

desenvolvido nas escolas; a proporcionalidade; a 
transparência “ 
 
“corresponde a estas situações de cidadania e de 
bom desempenho” 
 

Subjacentes na tomada de 
decisões, analisar exposições, 
conceção da ação inspetiva 

“Devem estar sempre subjacentes este princípios na 
tomada de decisões, seja analisar uma exposição 
que nos é feita (...) seja na conceção das nossas 
ações inspetivas” 

Presentes no quotidiano 
“No dia-a-dia confrontamo-nos (...) com uma 
grande responsabilidade de cumprimento e 
exercício destes valores” 

Assentes na confiança que 
devem transmitir 

“é (...) importante que o cidadão e aquele que é 
alvo da nossa ação perceba ou sinta que os nossos 
princípios devem assentar na confiança”

De que modo a missão da 
IGEC se faz sentir no seu 
quotidiano 

Missão: Assegurar a legalidade 
e a regularidade dos atos 
praticados órgãos, serviços do 
MEC ou sujeitos à tutela do 
Governo 

“a missão da inspeção é assegurar a legalidade e a 
regularidade dos atos praticados pelos órgãos, 
pelos serviços do Ministério da Educação e Ciência 
ou sujeitos à tutela do Governo” 
 

Ação materializada nos 
programas de Controlo, 
Auditorias e Fiscalização do 
funcionamento do sistema 
educativo 

“a nossa ação é (...) materializada em termos de 
“controlo”, “auditoria” e fiscalização do 
funcionamento do sistema educativo” 
 

Ao se ter consciência da 
mesma, deve haver trabalho de 
equipa nos aspetos 
metodológicos 

“ao termos consciência da missão (...) tem de haver 
uma grande interpenetração de todos os aspetos 
metodológicos” 

Deve estar clara nos propósitos 
da ação para não haver  
dúvidas no âmbito do trabalho 

“esta nossa competência que tem de estar muito 
bem clara nos nossos propósitos da ação para não 
haver qualquer dúvida que o trabalho realizado se 



que se pretende desenvolver (...) decide, (...) responde, não vai além da nossa 
competência” 

Deve ir ao encontro da verdade 
das práticas, de qualidade 

“ir ao encontro da verdade, das práticas, de 
qualidade” 
 

Perspetiva da cultura 
organizacional da IGEC 

Sentido de proximidade “é muito importante que (...) haja (...) um sentido de 
proximidade” 

Princípios de boa organização; 
de reuniões; de encontro; de 
planeamento e de avaliação 
para os membros da 
organização se sintam 
pertencentes à mesa e 
mobilizados a desempenhar as 
suas funções com rigor 

“A cultura tem que ter presentes sobretudo 
princípios de boa organização, de reuniões, de 
encontro, de planeamento e de avaliação, para que 
nós também sintamos que (...) chega aos nossos 
colegas que desempenham o trabalho nas escolas e 
que se sintam também como pertencentes a uma 
equipa alargada e mobilizados para fazer o seu 
trabalho com rigor e desempenharem bem as 
funções com uma cultura que também tem 
princípios implicítos” 

Aspetos metodológicos: como 
se desencadeia uma ação, qual 
o tempo que antecede a 
informação à escola ou à 
instituição e como se 
concretiza a ação, planeamento 
consoante os propósitos e 
objetivos 

“há um conjunto de aspetos metodológicos que não 
podem ser de (...) descuidados: como se 
desencadeia uma ação, qual é o tempo que antecede 
a informação à escola ou à instituição que vai ser 
alvo da nossa ação e como é que isso é (...) 
concretizado; ter bem delineado se há aviso prévio 
ou não (...) portanto consoante também os 
propósitos e objetivos” 

Perceção e conhecimento de 
que tem de ter previstos 
aspetos para que os cidadãos e 
as escolas sintam que o 
trabalho está a ser 
desenvolvido, tem qualidade, 
justo e compotente 

“é muito importante para que nós (...) tenhamos a 
perceção e algum conhecimento de que tem de ter 
previstos determinados aspetos para que os 
cidadãos e as escolas sintam que (...) o trabalho que 
está a ser desenvolvido tem propósitos, que 
tecnicamente tenha qualidade e as situações sejam 
resolvidas de uma forma “como deve ser”,  justa e 
tecnicamente competente.” 

Rotinas, Tipo de rotinas Trabalho de rotina com “tem rotinas e habitualmente eu faço um 



Cerimónias e 
rituais 

planeamento diário planeamento diário.”
Ações realizadas com rotina e 
situações diárias/imprevistas 
e.g) solicitações do exterior ou 
questões para tomar decisão ou 
dar resposta 

“Sobretudo assenta em ações que tenho de realizar 
com rotina (...) e (...) depois outros aspetos que 
muitas vezes é necessário decidir no momento que 
se prende por vezes com (...) solicitações que nos 
vem do exterior ou questões que nos são colocadas 
em que há uma decisão a dar resposta.” 

Trabalho que tem de ser 
concretizado na ação nas 
escolas e materializado nos 
relatórios finais de 
intervenção, com metodologias 
estabelecidas e de prazos 

“nós temos trabalhos que tem de ser realizados (...) 
em termos da concretização das nossas ações nas 
escolas e que se materializam praticamente todas 
em relatórios finais da intervenção (...) nós temos 
metodologias estabelecidas em termos de envio 
para as escolas e de prazos em que as instituições 
ou e as escolas concretamente tem, para depois (...) 
poderem pronunciar-se”

Avaliação externa das escolas: 
Celebração anual de 
protocolos com as 
universidades para a 
apresentação de docentes 
como potenciais avaliadores e 
organização quanto ao tipo e 
número de ações e pagamento 
assoaciado  

“prende-se com a avaliação externa das escolas, as 
equipas são constituídas por dois inspetores e por 
um perito externo (...)e há que celebrar anualmente 
protocolos com as universidades que nos 
apresentam os seus docentes como (...) potenciais, 
portanto como integrantes de uma bolsa de 
avaliadores, e como tal há que todos esses 
procedimentos que estão datados em tempo (...) que 
tem de estar muito bem organizado, quais o tipo de 
ações que foram realizadas, o número de ações 
realizadas, para que no final do ano tudo esteja bem 
concluído, no sentido de está associado o 
pagamento que tem de ser feito, e temos de fazer 
uma grande articulação aqui internamente nos 
serviços”



Rotinas de contato, de 
informação e de encontros de 
trabalho: reuniões com colegas 
de equipa, equipa de 
interlocutores, colegas 
inspetores e/ou coordenadores 
de atividades e encontros para 
construção de ação de 
intervenção 

“tem a ver com reuniões com colegas da equipa, (...) 
ou com colegas inspetores que desenvolvem 
enquanto coordenadores de determinado tipo de 
atividades, seja na construção de determinada ação, 
seja até inclusivamente em reuniões de equipa de 
interlocutores. (...) e como tal há também que 
cumprir determinado tipo de rotinas de contato, (...) 
de informação e de encontros de trabalho” 

Rotina de avaliação dos 
trabalhadores 

“há uma rotina muito importante quem tem a ver 
com a avaliação dos trabalhadores” 

Representação da 
organização junto de outros 

atores 

Convite para iniciativas ou 
reuniões realizadas no MEC 
ou representação do Inspetor-
Geral 

Quando surge o convite de determinadas iniciativas 
ou reuniões que se realizam no Ministério de 
Educação ou a representar o senhor Inspetor-geral 
sim é (...) frequente” 

Presença em eventos, e.g:  
formações e trabalho 
relacionado com as suas 
atribuições e competências 

“ É uma atribuição que tenho concretizado que é 
estar presente em determinados eventos (...)  sejam 
a nível de formação, seja ao nível de trabalho que 
está diretamente relacionado com as nossas (...) 
nossas atribuições e com as nossas competências” 

Eventos e seus participantes 

Reuniões da Secretaria de 
Estado: responsáveis pelas 
estruturas do MEC, Direções 
Gerais e seus responsáveis, 
secretários de Estado do 
Ministro da Educação 

“reuniões da Secretaria de Estado (...) em que 
(...)os presentes (...)são ao nível tanto de 
responsáveis pelas estruturas do Ministério da 
Educação, Direções gerais e responsáveis, podem 
ser inclusivamente secretários de Estado do 
Ministro da Educação” 

Reuniões com serviços do 
MEC: Direção Geral da 
Educação com dirigentes ou 
técnicos superiores, a fim de 
estipular trabalho em 

“ reuniões (...) com serviços do Ministério da 
Educação, e a título de exemplo a Direção-geral da 
Educação (...) com dirigentes ou técnicos 
superiores, (...) no sentido (...) de termos algum 
trabalho estipulado (...) com determinadas áreas ou 
(...) atividades específicas” 



determinadas áreas ou 
atividades específicas 
Iniciativas por convite: 
encontros sobre avaliação 
externa das universidades, no 
sentido do seu trabalho de 
investigação desenvolvido 
neste âmbito 

“outras iniciativas ou que convidam ou que seja 
encontros sobre avaliação externa, que as 
universidades desenvolvem trabalhos de 
investigação neste âmbito e é frequente” 

Reuniões com entidades: e.g 
Reunião anual com as 
Bibliotecas escolares 

“reuniões também fora do Ministério da Educação, 
portanto outras entidades como lhe vou dar um 
exemplo Bibliotecas escolares (...) para uma 
reunião periódica que se realiza anualmente” 

Planificação 
das 

atividades 

Relação Planificação das 
atividades/Tempo/Prioridades

Planificação diária, e.g: prática 
relacionada com os relatórios 
de AEE 

“No que diz respeito às minhas atribuições (...) 
tenho procedimentos que tem uma cadência quase 
diária, nomeadamente a prática relacionada com os 
relatórios” 

Planificação relacionada com o 
calendário do ano letivo e 
importância do “Plano de  
atividades” 

“Todavia, também está muito relacionada com o 
nosso calendário relativamente ao próprio ano 
letivo e à importância que o “Plano de Atividades” 
têm na nossa organização” 

Planificação relacionada com 
os recursos humanos 

“em todo o possível tem de estar diretamente ligado 
aos nossos recursos humanos” 

Planificação flexível: e.g 
existência de situações 
pontuais ou aspetos diários 
provenientes do exterior 

“também não pode existir uma rigidez muito grande 
porque (...) existem situações que são pontuais e ao 
mesmo tempo aspetos que todos os dias podemos 
receber, que nos vem do exterior (...) e que tem de 
haver tempo para realizar outro tipo de tarefas” 

Planificação realizada 
semanalmente 

“o planeamento (...), é fundamental, é realizado (...) 
semanalmente. Tenho sempre previsto o que tenho 
de realizar em cada um dos dias” 

Cumprimento da planificação
Planificação cumprida mas 
com prioridades estabelecidas, 
tendo em conta imprevistos 

“Cumpro o planificado mas tenho de estabelecer 
por vezes prioridades (...) por vezes tem de se 
realizar determinado tipo de outras tarefas, que não 



estavam previstas, e tem de se fazer opções, 
algumas tem de ficar por fazer” 

 Trabalho interdependente: 
Cada inspetor possuí uma área 
de coordenação com diferentes 
atividades do “Plano de 
atividades”, sendo-lhe dada 
uma atribuição de coordenação 
de uma atividade relacionada 
com o seu chefe de equipa  

“estamos organizados de modo a que (...) cada 
inspetor, que trabalha nesta equipa, tem uma área 
de coordenação. (...) diferentes atividades (...) do 
plano de atividades, (...) mas cada elemento da 
equipa tem uma atribuição de coordenação dessa 
atividade, (...) que está diretamente relacionada 
com o seu chefe de equipa” 

Estrutura matricial: Para além 
das responsabilidades de 
coordenação, os inspetores 
trabalham em mais áreas : e.g 
leitura dos relatório de escola 
para divulgar às escolas para 
efeitos de melhoria 

“para além de estarem acometidas 
responsabilidades de coordenação, a cada um dos 
inspetores, nós trabalhamos em mais áreas (...) nós 
temos um mecanismo de rotina de leitura dos 
relatórios de escola” 

Programas da equipa: 
Controlo, Avaliação e 
Acompanhamento 

“nós temos três programas diferentes (...) 
“Controlo”, “Avaliação” e “Acompanhamento”, 
aqui na Equipa Multidisciplinar” 

Processo de comunicação  

Incentivo ao trabalho de 
equipa como princípio de ação, 
proximidade e contato, sendo 
igualmente incrementado entre 
os membros 

“Dentro da organização nós tentamos que haja um 
trabalho de equipa e desde logo (...) incentivamos. 
É um princípio de ação, da proximidade e o contato 
sempre que seja necessário. Digo que isso também 
seja (...) incrementado entre eles” 

Importância dada ao diálogo, 
no sentido de incetivar a 
reflexao sobre as práticas e 
suas metodologias, e.g: depois 
das reuniões ou de trabalho 

“é muito importante que haja diálogo, que se 
interpelem reflexões sobre as práticas porque os 
determinados programas tem um metodologia 
específica” 
 
“é muito frequente que depois de reuniões  e de 
algum trabalho com os coordenadores de equipa, 



com os coordenadores de 
equipa e outros responsáveis 
com o efeito de debater sobre 
procedimentos desenvolvidos, 
formas de resolver situações 

que se incentive a que haja algum diálogo com 
outros responsáveis para que os procedimentos 
sejam referidos, para que dialogue até sobre formas 
de resolver situações” 

Preocupações com a 
comunicação com o exterior 

Não há quase contato com o 
exterior. Quem o realiza é a 
direção, áreas territoriais ou 
pelo chefe de equipa 
(excecional) 

“estes inspetores (...) não tem praticamente contato 
com o exterior (...) A sede comunica com o exterior, 
enquanto direção” 
 

“essa ligação com o exterior está mais acometida 
às áreas territoriais, (...) se bem que o (...) chefe de 
equipa, quando é necessário, (...)contata o serviço.” 

O único contacto com exterior 
traduz-se nas respostas 
efetuadas na direção: suporte à 
decisão, ofício de resposta a 
queixa ou interpelação 

“o nosso contato com o exterior traduz-se nas 
respostas que se dão e que são efetuadas na 
direção, no suporte à decisão, em termos de ofício 
de resposta a uma queixa ou alguma interpelação” 

Como se dissemina a 
informação entre os 

colaboradores/colegas 

Informação maioritariamente 
disseminada por e-mail e a 
tempo presencial devido à 
grande percentagem de 
informação e à necessidade 
dos inspetores estarem 
contatáveis 

“A informação, nos dias de hoje, é (...)em grande 
percentagem dissiminada por e-mail e ao mesmo 
tempo presencial porque é necessário que o 
trabalho se realize (...)mas grandemente por e-mail 
porque temos cada vez mais estar contatáveis” 

Formas de comunicação 
informal 

Contato diário: quando os 
inspetores se cruzam, 
cumprimentam ou trabalham 
juntos em situações urgentes 

“Assenta (...) em questões de proximidade (...) do 
dia a dia. em termos de nos vermos, de nos 
cumprimentarmos e depois porque trabalhamos em 
situações que são urgentes e que se tem de tratar” 

Momentos de lazer:  beber o 
chá, partilha de momento para 
descomprimir, almoços no 

“O momento informal por vezes é também em 
algumas rotinas que nos aproximam...há uma sala 
que tem um máquina onde se faz o chá (...)e por 
vezes há esta partilha de...momentos mais para 



refeitório descomprimir” 
 

“os meus colegas tentamos encontrar pequenos 
momentos como um almoço, momentos de lazer” 

Como se perspetiva o 
trabalho em equipa e 

evidencia 

Por processo devido ao estilo 
de trabalho dos membros 

“tem de ser por processo, nem sempre é fácil que 
quando as pessoas tem uma determinada rotina de 
direcionarem a sua atividade muito para uma 
determinada ação”  

Incentivado, sendo evidente 
quando são construídas novas 
atividades e tem a necessidade 
que os inspetores de várias 
zonas do país estejam 
presentes para dar os seus 
contributos, construir um 
âmbito mais alargado, 
aperfeiçoar metodologias, 
aspetos ou procedimentos e 
para ouvir ideias 

“há que incetivar e  construir esse princípio do 
trabalho em equipa e isso é muito evidente quando 
nós, por exemplo quando nós construímos uma nova 
atividade e por vezes temos colegas que trabalham 
noutra zona do país.(...) “tentamos que estejam 
também presentes os seus contributos para que não 
se fechem pequenos grupos e seja um âmbito mais 
alargado, (...) seja (...) para (...) aperfeiçoar 
metodologias ou procedimentos de determinadas 
atividades, no sentido da equipa...olhar para a 
nossa ação, encontrar pontos que podem ser 
melhorados e ouvir quem faz o trabalho no terreno” 

É incrementado e ajuda a 
conhecer a personalidade, 
estilo de trabalho e como se 
sentem mais à vontade os 
membros da equipa  

“é um trabalho incrementado e que o tempo 
também nos ajude a conhecer também o estilo das 
pessoas, a sua personalidade, como é que se sentem 
mais à vontade para contribuir” 

Recursos 
Humanos 

Caracterização do perfil da 
Equipa Multidisciplinar da 
Educação Pré-escolar e dos 
Ensinos Básico e Secundário 
(3 adjetivos) 

EMEE : Responsável, 
competente e profissional 

“Envio-lhe os três adjetivos que me parecem melhor 
caracterizar a EMEE - responsável, competente e 
profissional” 

Ambiente Caracterização do ambiente 
organizacional (EMEE)  

Responsabilidades: conceção, 
execução e coordenação das 
atividades inspetivas nos 

“é responsável pela conceção, execução e 
coordenação das atividades inspetivas no âmbito 
dos programas de Acompanhamento, Avaliação e 
Controlo do Plano de Atividades da IGEC. Os 



programas de 
Acompanhamento, Avaliação 
e Controlo do Plano de 
atividade da IGEC. 

inspetores (...) são responsáveis por coordenar e 
desenvolver o trabalho relacionado com a 
implementação nas escolas da maior parte das 
atividades dos programas (...) referidos” 

 A comunicação entre os 
membros da equipa é feita no 
contato diário e em reuniões  
realizadas 

“A comunicação entre os membros da equipa é 
efetuada no contacto diário e em reuniões que se 
realizam sempre que se considera necessário” 

As considerações e 
conhecimentos técnicos dos 
membros são preponderantes 
na tomada de decisão 

“As opiniões, os contributos e os conhecimentos 
técnicos dos  membros (...)  são muito importantes e 
são tomados em consideração na tomada de 
decisão” 

Trabalho de equipa construido 
e aperfeiçoado diariamente 

“O trabalho de equipa vai-se construindo e 
aperfeiçoando no dia a dia” 

Influências 

 Ambiente de construção e de 
utilidade: Importância do 
espírito de proximidade e 
comunicação entre todos os 
inspetores do país, tendo 
mecanismos que os façam 
sentir-se mobilizados  a 
partilhar com o seu 
interlocutor informações 
pertinentes detetadas no 
trabalho nas escolas  

“nós a nível nacional somos cerca de duzentos 
inspetores e é fundamental que as pessoas sintam 
este espírito de proximidade e comunicação (...) que 
não seja só a equipa que está próxima de nós (...) 
mas nós tentarmos que os colegas que trabalham 
em (...) outra zona do país sinta que quando faz um 
trabalho numa escola ou identifica um aspeto que 
pode ser melhorado, (...) abordagem importante, 
que tenhamos mecanismos que ele se sinta 
mobilizado para fazer chegar ao seu interlocutor 
(...)para desencadear uma partilha e que este 
ambiente organizacional de construção ou de se 
fazer bem e ter utilidade” 

Ambiente de práticas 
intencionais, continuadas, 
técnicas e assentes em 
conhecimentos: Importância 
dada pelos inspetores em 

“cada vez mais os nossos colegas nos dizem que é 
fundamental que em reunião possam atividades de 
debate para que haja feedback e questionem entre si 
determinadas práticas e parece-nos este aspeto 
muito importante e influenciar no bom sentido (...) 
de ajuda uns aos outros e de construção de uma 



realizar debates, com o fim de 
obter feedback, questionar o 
teor das práticas e ajuda 

prática intencional, continuada e técnica e assente 
em conhecimento” 

   



Categorização da Entrevista semiestruturada n.º2 

 
Entrevistado: Chefe de Equipa Multidisciplinar da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário/Coordenador Nacional da atividade 
de Avaliação externa das escolas (Dr. J) 

 

Blocos temáticos Categorias Sub-categorias Unidades de registo Unidades de contexto 

Autoavaliação das 
escolas 

O trabalho das 
equipas de 

avaliação  externa 
da IGEC 

Relação entre a 
autoavaliação e a 
avaliação externa 

 

Importância do  “agir” “(...) a questão aqui é de agir”
Objetivo da avaliação externa 
em induzir a autoavaliação nas 
escolas

“ (...) um dos objetivos da avaliação externa é 
efetivamente induzir a prática da autoavaliação 
nas escolas” 

Historial de preocupação 
das equipas de avaliação 

externa da IGEC 
relativo à avaliação 

externa e autoavaliação 

 
 
 
 
 

“Em (...) 98, 99, 2000, 2001 e ainda parte de 
2002, houve (...) a avaliação integrada das 
escolas, e (...) já decorria uma grande 
envolvência dos avaliadores (...) relativamente à 
autoavaliação de escolas (...) e portanto tem (...) 
esse conhecimento (...) e da sua importância, no 
sentido das escolas serem induzidas (...) e a 
importância que isso tem para as escolas (...) 
como instrumento de desenvolvimento” 
 

“ (...) em 2003 (...) decorreu também (...) outra 
atividade que se chamava “Efetividade da 
avaliação das escolas”. (...) vocacionada para a 
autoavaliação” 
 

“ (...) aquilo que designou como preocupação dos 
avaliadores externos e inspetores, relativamente a 
isso (...) vem já de trás” 
 

“Está (...) muito impregnado nesta organização, 
que é (...) de vanguarda no sentido de estar 
sempre atualizada e de estar sempre em 



mudança, no sentido de dar maior (...) 
colaboração maior apoio às escolas” 

 

Maior preocupação Preocupação com a sua 
realização 

“Uma das grandes preocupações,(...) eram 
assim: (...)Então e se a escola não fizer 
autoavaliação?.Que conclusões tinhamos? 
(...)pela minha experiência de professor, (...) mais 
do que dirigente de escola, (...) tinha a noção que 
nunca iriamos encontrar nenhuma escola que não 
fizesse autoavaliação. (...) era óbvio”

Entendimento 
sobre o que é uma 
boa autoavaliação 

 

Influência da matriz de 
avaliação externa na 

autoavaliação 

“com o modelo (...) que está a correr neste 
momento de avaliação externa, o próprio 
relatório de apresentação (...) tem de ser feito já 
com base no próprio quadro de referência, e 
portanto (...) a autoavaliação está impregnada 
não só no modelo, no quadro de referência e 
todos os seus documentos de enquadramento, 
como nos próprios profissionais”

Relação 
autoavaliação/autonomia 

das escolas
 “o objetivo é (...) as escolas serem autónomas.” 

Relação autoavaliação 
/melhoria dos resultados 

/prestação de contas 
 

Melhoria da qualidade das 
aprendizagens dos alunos (e 
consequente prestação de 
contas) 

“coloca-se como o objetivo principal, é a 
melhoria da qualidade das aprendizagens dos 
alunos. É evidente que não é só isso que acontece, 
o processo tem muitas consequências e outra 
consequência é a prestação de contas”

Autoavaliação enquanto 
processo reflexivo do 
coletivo escolar;  

Noção da autoavaliação como 
instrumento de ação pública 
(regulado por vários atores da 
organização escolar e 
comunidade educativa e que 
envolve uma multiplicidade de 
ações e interações) 

“Uma boa autoavaliação...passa também por 
perceber que isso nós tentamos construir ao 
longo da avaliação externa na interpelação que 
fazemos, nos diversos grupos de entrevistados. 
Quem faz a avaliação são todos. São os 
professores, são os alunos também por exemplo 
através de representantes, como a associação de 
estudantes ou mesmo grupos de finalistas e 
delegados de turma não é?” 
“ter também a noção de que (...) estes processos 
de avaliação,(...) conduzem à regulação (...) a 



avaliação,  seja ela qual for, é um instrumento de 
ação pública, e isto significa que não é só o 
Estado que regula (...) é um inúmero conjunto de 
atores, é uma multiplicidade de ações e 
interações que é muito difícil de controlar.” 

Construção de um projeto de 
autoavaliação que demonstre a 
reflexão da escolas e 
conclusões obtidas sobre a 
finalidade  e áreas prioritárias a 
incidir neste processo 

“A escola tem de ter um projeto de 
autoavaliação. Não tem de ser nada de 
complicado, mas tem de ser (...) algo que a escola 
refletiu e chegou à conclusão que realmente qual 
é a finalidade, onde é que vai incidir os processos 
de autoavaliação” 

Desenvolvimento 
profissional e reflexão 
associados à formação 

contínua 
 

Importância da 
profissionalidade 

docente/formação contínua 

“a profissionalidade docente (...) tem estar (...) 
consideradas num processo de 
desenvolvimento.(...) falo da formação 
contínua.(...) Um professor para melhorar as suas 
práticas tem que ser através da experiência, 
através da reflexão”

Autoavaliação e 
diagnóstico 

Realizar diagnóstico 
organizacional pelos atores da 
escola e centrado em áreas de 
intervenção prioritária 

“Tem a ver também com a questão do diagnóstico 
organizacional (...)da escola, (...) que próprios 
atores (...) tem que secalhar ser mais breve no 
sentido de encontrar as áreas onde a escola tem 
maior dificuldade e para conduzir a um ciclo de 
gestão”

Aspetos fundamentais 

Investir em planos de melhoria 
bem construídos, com atores 
responsáveis, planeados, com 
objetivos delineados, 
monitorizados a fim de 
compreender o seu impacto 

“ investir(...) planos de melhoria tem de ser muito 
bem construídos, com os atores responsáveis por 
eles, pensar na forma como vão ser avaliados, 
não só no final mas (...)“monitorizados” de forma 
a que depois se conclua o processo de melhoria 
das diferentes ações se consiga perceber que 
aquelas ações tiveram consequências, ou pelo 
menos tiveram as consequências que era suposto 
terem (...) dado que inicialmente eram delineados 
objetivos” 
 

“considero que uma escola que tenha uma 
determinada perceção de autoavaliação não 



esteja a fazer mal.(...) todas as escolas trabalham 
bem, (...) acho é que podem sempre fazer melhor” 

Ciclos de gestão que permitam 
a melhoria da escola e da 
qualidade das aprendizagens 
dos alunos 

“os aspetos que estão implicados numa “boa 
autoavaliação” e a autoavaliação acaba por 
ser...são ciclos de gestão contínuos que vão 
permitir melhorar as diferentes áreas da escola 
no sentido de melhorar a qualidade das 
aprendizagens dos alunos”

Planeamento 
“para mim os aspetos que estão implicados numa 
“boa autoavaliação”(…)Vai agir no 
planeamento”

Rigor na gestão dos recursos 

“agir num rigor no que diz respeito à gestão dos 
recursos, (...) no sentido do conhecimento porque 
a escola tem de saber o conhecimento que tem 
(...) de forma a que depois possam ser usados 
[no] seu desenvolvimento.”

Lideranças distribuídas 
“ é fundamental as lideranças distribuidas, não é 
uma liderança de topo que acaba por não ter 
tempo para os aspetos mais importantes”

OPL (Observação da prática 
letiva/ em sala de aula) 

“é fundamental ir à sala de aula. (...) Pelo 
sucesso dos alunos e como consequência da boa 
gestão efetuada e também ainda porque o 
processo de ensino aprendizagem faz-se em sala 
de aula” 
 

“Se queremos melhorar a qualidade (...) a escola 
tem de investir na sala de aula, tem que observar-
se mutuamente, tem de refletir sobre as práticas 
mas sempre no sentido construtivo”

Desenvolvimento implícito “A autoavaliação tem de estar inserida na escola 
de modo a que não se dê por ela”

Perceções sobre a 
perspetiva das 

escolas 

Como entendem as 
escolas a autoavaliação 

Diversidade de modelos 
adotados 

 “temos escolas a fazer coisas muito diferentes a 
que chamam autoavaliação” 

Expetativas face à sua 
autonomia 

 

“ a avaliação externa (...) obriga a escola a uma 
prestação de contas e (...) se (...) presta contas, 
tem expetativas relativamente à sua autonomia” 



Processo de autoavaliação 
geral: análise de resultados em 
conselhos de turma e conselhos 
pedagógicos; reflexão dos 
resultados e comparando-os 
com os do ano letivo anterior, 
entre escolas do agrupamento 
e/ou entre escolas de contexto 
análogo 

“fomos encontrar escolas que faziam aquilo que 
sempre se fez, ou quase sempre se fez, que era a 
análise de resultados nos conselhos de turma que 
era nos conselhos pedagógicos, refletir sobre os 
seus resultados, comparando os resultados 
daquele ano com os resultados dos anos 
anteriores (...)Comparando resultados entre as 
escolas do agrupamento, mas também 
comparando-se entre (...) escolas supostamente 
de contexto análogo” 

Dificuldades em passar a ação 
“uma grande dificuldade das escolas é em passar 
a ação, ou seja, eu tenho de aplicar, nós temos 
que verificar que se faz muito diagnóstico” 

Dificuldades sentidas na 
ausência de formação dos 
docentes neste âmbito 

“Já estive em escolas em que os professores 
diziam: mas nós não temos formação(...) nós não 
sabemos, nós tivemos de ir pesquisar, tivemos um 
trabalho enorme”

Problemas 

Má rentabilização do 
tempo despendido à 

autoavaliação 
 

Reduzida autonomia das 
escolas (Estado Centralizador 
que condiciona procedimentos, 
ainda que visivel a sua 
evolução) 

“ É evidente que (...) não é fácil as escolas serem 
autónomas (...) mas há possibilidades. Porque é 
que não é fácil? Porque temos tido um Estado que 
tem condicionado, que tem centralizado muito 
todos os procedimentos(...) apesar de ter já 
havido uma evolução muito grande nos últimos 
anos”

Principais dificuldades 

Ausência de diagnóstico de 
necessidades efetivo 

“faz-se diagnósticos organizacionais 
extraordinários, em que realmente os professores 
daquela equipa se envolvem, fazem um trabalho 
excelente de tal maneira trabalhoso (...)para fazer 
tratamento muitas vezes não é feito de um modo 
que renda e portanto demoram horas”

Dificuldade em divulgar à 
comunidade as informações e 
resultados obtidos 

“Outra dificuldade é, por um lado, em divulgar 
isso à comunidade, que é essencial, porque se por 
um lado aplicamos questionários e pedimos à 
comunidade para responder depois devemos dar 
retorno”



 
Dificuldades em implementar e 
monitorizar planos de melhoria 

“há dificuldades (...) na construção dos planos, 
no desenvolvimento dos planos, na monitorização 
dos planos (...) os planos de melhoria não ficam 
só no papel mas sim implementados e 
monitorizados”

Dificuldades ligadas às 
necessidades de formação 
docente 

“dificuldades (...) ligadas(...) com a própria 
formação (...) porque (...) as necessidades de 
formação que não são identificadas, depois as 
organizações que deviam dar formação são 
condicionadas pelos próprios formadores que são 
de determinadas áreas, depois secalhar não 
querem contratar determinados formadores” 

Ausência de observação da 
prática letiva/ida à sala de aula 
e receio sentido pelos docentes 

“aquilo que considero “a grande dificuldade” 
(...) é não irem às salas de aula! (...) Se queremos 
melhorar a qualidade (...) a escola tem de investir 
na sala de aula, tem que observar-se mutuamente, 
tem de refletir sobre as práticas mas sempre no 
sentido construtivo (...) os professores muitas 
vezes não querem que vão à sua sala ou porque 
tem receio de estarem a fazer mal (...) mas 
quando os professores perceberem que não estão 
a fazer mal mas podem fazer melhor, de certeza 
que vão abrir a porta”

Desafios  Aspetos fundamentais 

Perspetiva: as escolas estão no 
bom caminho/evolução 
positiva em termos nacionais 

“realmente há muitas dificuldades mas também já 
houve mais dificuldades e as escolas vão em 
muito bom caminho, daquilo que eu conheço em 
termos nacionais”

Permitir às escolas maior 
autonomia 

“acho que o desafio mais importante é que 
autoavaliação enquanto instrumento de ação 
pública, no sentido de permitir que a escola seja 
mais autónoma (...) poder desenvolver a sua ação 
para melhorar a qualidade do ensino e das 
aprendizagens dos alunos” 
 

“é a questão da subsidariedade, , ou seja, é a 
escola que desenvolve as suas práticas, ela é que 
as desenvolve bem, a organização que tem muitos 



atores, são eles que são os melhores a 
desenvolver o seu trabalho, não é a 
administração(...)Portanto, (...) para se fazer isto 
bem devem interagir uns com os outros e depois 
assim obtem melhores resultados”

Incetivar a observação da 
prática letiva : gravar aulas 
para estudo, reflexão, gestão de 
tempo e efeitos de melhoria 

“há muitas coisas que podem fazer, como por 
exemplo gravar aulas pelos próprios professores 
e permitirem que outros colegas vejam essas 
gravações, desde que pedindo autorização aos 
pais e aos alunos como é evidente (...)até para em 
termos de gestão do tempo permitir essa reflexão. 
Não é para avaliar os professores (...)não é nada 
disso, é para melhorar”

 
 

Incentivar a construção dos 
planos de melhoria por parte 

das escolas, no sentido de 
melhorar as suas práticas 

“apesar de ter havido e estar a haver uma 
evolução muito grande, e para melhor, (....) 
decorrente da avaliação externa que tem induzido 
e obrigado neste sentido controlador da inspeção 
(ri-se) (...) no sentido de melhorar as práticas e  
construir planos de melhoria. No 1.º ciclo de 
avaliação externa não era necessário apresentar 
plano de melhoria mas no 2.º ciclo é obrigatório 
que a escola, ao fim de 30 dias  (...) houve escolas 
que o fizeram mesmo não sendo obrigatório.” 

 



Diário de campo 

 

Semana n.º1 - 07.10.2013 a 10.10.2013 

A primeira semana de estágio na Inspeção-Geral da Educação e Ciência foi 

essencialmente dedicada à integração e conhecer o “ o que é realmente a Inspeção- 

Geral da Educação e Ciência”.  

Quanto à integração, considero que foi muito positiva. Os inspetores, 

subinspetores e os restantes profissionais mostram-se bastante recetivos para com a 

presença das novas estagiárias, evidenciaram profissionalismo no interesse demonstrado 

em acompanhar e auxiliar nas funções/atividades que serão futuramente 

desempenhadas, simpatia, bem como mostraram-se interessados pelo cariz do estágio 

curricular, investigação e expetativas futuras.  

Conheci as instalações do edifício, mais concretamente os departamentos e que 

funções são desempenhadas por cada um dos seus profissionais, percurso profissional e 

percurso pela IGEC. Neste sentido, compreendi que apesar de se evidenciar uma 

estrutura hierárquica, os vários profissionais enquadram-se igualmente numa estrutural 

matricial, ou seja, apesar de cada um profissional ter a sua função, cooperam entre si na 

realização das tarefas (ações inspetivas) e na transmissão de conhecimentos.  

Ainda no desenrolar da semana foram realizadas reuniões. Nestas reuniões, os 

inspetores aconselharam a realizar pesquisas e efetuar leituras; conheci melhor o Plano 

de atividades da IGEC (2013) e documentos de enquadramento; quais as atividades de 

referência (neste caso a avaliação externa); debateu-se sobre as mudanças efetuadas a 

nível das área territoriais de Portugal e quais os objetivos e como tratam os 

questionários de satisfação aplicados às escolas. 

 No que concerne às tarefas/realizadas, colaborei na preparação dos questionários 

de satisfação a aplicar às escolas. 

Com uma pesquisa a priori, no website da IGEC, relatórios e restante 

documentação que me foi facultada, verifiquei que a teoria corresponde à prática e que a 

IGEC é vista como uma tecnoestrutura em que os seus recursos humanos contemplam 

características como a humildade, flexibilidade e preocupação em tentar sempre 

corresponder positivamente a todas as situações por um esforço de equipa. Compreendi 



igualmente a importância do conhecimento para os processos de regulação juntamente 

com o quadro de referência (por regulação soft) da avaliação das escolas. Ainda quanto 

às aprendizagens, aprendi a diferença entre um questionário de avaliação e um 

questionário de satisfação. Num questionário de avaliação há algo que se quer 

comprovar e atribuir uma classificação, enquanto um questionário de satisfação tem 

somente um caráter de interpelação e não põe em ênfase o carácter da qualidade.  

Assim sendo, considero que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência 

correspondeu à minha expetativa inicial e por isso espero poder colaborar positivamente 

nas tarefas desempenhadas e demonstrar as minhas competências enquanto Técnica 

Superior de Educação e de que forma poderão ser uma mais-valia. 

 

 

 

 

 



Diário de campo 
 

Semana n.º 2 - 14.10.2013 a 17.10.2013 

 No início da semana, desenvolvi leituras relativas à documentação da IGEC, 

normativos e atualizações da ação inspetiva. Senti a necessidade de realizar estas 

pesquisas, por conselho dos orientadores, a fim de conhecer melhor a ação da IGEC, 

mas também para compreender de que forma poderei contribuir positivamente enquanto 

Técnica Superior de Educação. 

 No que concerne às tarefas realizadas, colaborei na organização da visita de 

estudo “Impact of School Evaluation Improvement (ISEQI), a realizar em Faro entre 24 

a 29 de novembro de 2013. Este auxílio centrou-se na constituição de ensaios relativos à 

organização da ordem de intervenção (por tema de apresentação, proximidade 

geográfica e línguas faladas pelos participantes) e apresentação do tema de cada 

representante europeu e na criação de uma base de dados referente à organização das 

informações dos participantes. A meu ver, a execução desta tarefa foi extremamente 

enriquecedora para as minhas aprendizagens em vários domínios, pois: 

i) Consegui colaborar no âmbito da minha especialidade enquanto Técnica 

Superior de Educação, nomeadamente na organização e promoção de ações de 

avaliação 

ii) Aprendi, por observação, como se desenvolve a organização de eventos de 

complexa preparação, a fim de assegurar de que todas as vertentes de ação se 

procedam da melhor forma possível 

iii)  Devido ao tema da visita de estudo (ISEQI), compreendi a existência de uma 

relação direta entre o procedimento de avaliação de escolas com a qualidade da 

educação, pois considera-se que a avaliação é uma mais-valia para a necessidade 

de garantir a qualidade da educação enquanto efeito 

iv) Compreendi que ao termos contacto com representantes de outros países, 

podemos tomar conhecimento de uma nova realidade e igualmente comparar se 

a ação de Portugal, neste âmbito, é semelhante neste ritmo de evolução e 

preocupação, ou se temos de constituir novos objetivos de trabalho ou melhorá-

los 



v) Consegui por em destaque as funções de um técnico superior de educação, 

nomeadamente na participação na conceção e acompanhamento de projetos 

Pessoalmente pretendo participar nesta visita de estudo, pois é um momento de 

convivência diferente para com os inspetores/participantes e profissionais da IGEC, o 

que propicia uma melhor integração, bem como é uma oportunidade única de 

aprendizagem. 

Por fim, no que respeita a questões a colocar, pelas leituras que efetuei, gostaria de 

compreender se são as escolas que se autopropõem a avaliação das mesmas ou se é 

mesmo a IGEC que tem essa iniciativa juntamente com o Ministério da Educação e 

Ciência de Portugal. 



Diário de campo 
 

Semana n.º 3 - 21.10.2013 a 14.10.2013 

 A presente semana foi dedicada à continuação da organização dos participantes 

da visita de estudo “Impacto of School Evaluation on Quality Improvement (ISEQI), a 

realizar em Faro. A meu ver, este procedimento foi estimulante, uma vez que exigiu 

uma elevada concentração e dedicação no seu desenvolvimento, bem como colocámos 

em prática o domínio da língua inglesa. 

 Conhecemos também as restantes instalações da IGEC e profissionais, 

nomeadamente as suas funções e percurso pela mesma. Em jeito de apreciação, o ponto 

alto foi compreender a importância do papel do inspetor, pois quer estando em terreno 

quer estando em contexto de gabinete, são determinantes na ação da IGEC, assim como 

dão primazia ao trabalho em equipa. Por outro lado, chamou-se igualmente à atenção a 

atividade de Provedoria, uma vez que exige uma grande racionalidade e dedicação por 

parte dos profissionais e, ao mesmo tempo, uma boa gestão do tempo devido ao vários 

processos que recebem diariamente e aos quais é preciso dar resposta num período de 

tempo breve.  

 Tomámos ainda conhecimento das mudanças estruturais efetuadas no ano letivo 

de 2012/2013, nomeadamente a nível das delegações regionais para a posterior 

composição de áreas territoriais Norte, Centro e Sul de Portugal. 

 Um outro ponto alto da semana foi a observação de uma reunião convocada pela 

ATI Sul sobre avaliação externa, com os diretores e um elemento da equipa de 

autoavaliação, das escolas que vão ser avaliadas no mês de novembro de 2013. Com a 

participação na reunião aprofundei conhecimento sobre o processo de avaliação externa, 

nomeadamente quanto à constituição das equipas de avaliação; o modelo do valor 

esperado; a ação da escola durante o processo; quais os critérios a ter em consideração 

para a seleção das escolas a serem avaliadas; agendas de trabalho consoante a tipologia 

de escola.  

No que concerne à realização de reuniões, reuni com Dr. J e Dra. L para tomar 

conhecimento sobre o processo de avaliação externa de escolas, o que ajudou na 

compreensão da reunião da avaliação externa e consegui descobrir a resposta a uma das 



dúvidas relativas à semana anterior. Assim sendo, compreendi que é a IGEC que, 

representando Ministério da Educação, declara às escolas e agrupamento de escolas que 

irão ser alvo de processo de avaliação externa, dando-lhes igualmente a conhecer qual o 

objetivo, os critérios de seleção e quais os documentos que devem apresentar e prazos 

de entrega e preparação dos mesmos. Reuni também com o Dr. H, a fim de fazer um 

ponto de situação sobre a visita de estudo ISEQI e de preparação da atividade de 

planificação da avaliação de Escolas Europeias. 

Quanto às leituras e estudo efetuado, nesta semana foram relativas a documentos e 

normativos sobre as Escolas Europeias e Atividade Internacional. 

No que diz respeito às aprendizagens efetuadas, compreendi que tanto da parte da 

IGEC como da direção das escolas há um objetivo comum, nomeadamente a melhoria 

da qualidade do ensino e dos resultados escolares.  

Quanto às dúvidas, gostaria de compreender a razão da necessidade homologação do 

Secretário de Estado para uma posterior publicação dos relatórios de avaliação externa 

das escolas. 

 Por fim, considero que consegui colaborar no âmbito da especialidade de 

Técnico Superior de Educação, mais concretamente na participação de experiências 

pedagógicas e ações de formação dos órgãos de administração e gestão das escolas. 

 



Diário de campo 
 

Semana n.º 4 - 28.10.2013 a 31.10.2013 

 Esta semana foi dedicada a atividades de preparação e planificação, 

nomeadamente de uma atividade de avaliação de docentes nas Escolas Europeias 

Bruxelas II e Luxemburgo I, e da preparação dos questionários de satisfação a aplicar 

aos AE/escolas não agrupadas que vão ser alvo de avaliação externa.  

 Ao ter colaborado na planificação da avaliação das Escolas Europeias, 

compreendi a complexidade que envolve o processo, pois são vários os aspetos a ter em 

conta para que o seu objetivo seja alcançado. Neste sentido, e a fim de compreender 

melhor este procedimento, pesquisei e analisei websites sobre as Escolas Europeias e 

atividades e agências com um cariz internacional. Já na preparação dos questionários de 

satisfação, considero que foi positivo ter colaborado, pois compreendi o suporte 

determinante que os mesmos contemplam para a avaliação externa das escolas, bem 

como observei um trabalho em equipa harmonioso, onde membros da organização 

uniram-se a fim de concluir este objetivo com sucesso e dentro do prazo previamente 

estipulado. 

 Importa ainda salientar que, ainda nesta semana, colaborei na análise do 

Relatório “Provas finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário”, 

a fim de atribuir comentários. A meu ver, esta atividade foi interessante porque 

demonstra a importância de uma olhar externo a quem realiza o documento em questão, 

tornando-se assim um momento de aprendizagem. 

No que concerne à realização de reuniões, reuni com o Dr. H, a fim de receber uma 

orientação e colocar dúvidas, relativas às atividades anteriormente mencionadas, e com 

a Dra.L, para compreender o processo posterior ao envio dos questionários de 

satisfação. Nesta última reunião, tomei conhecimento da importância dos prazos que 

tem de ser cumpridos e da ordem de prioridade, pois assim que os questionários são 

enviados, deve ser dado a conhecer esta etapa às Áreas Territoriais Norte, Centro e Sul 

(com o documento que identifica a amostra dos vários elementos da comunidade 

educativa) e destas às escolas e agrupamentos de escolas. Ainda neste processo, é 

garantida a confidencialidade, e é atribuído às ATI’S e às escolas e agrupamentos de 

escolas um documento referente às Instruções de aplicação dos questionários de 



satisfação consoante o público-alvo. Com este conhecimento, considero que a aplicação 

deste instrumento é uma mais-valia a nível de uma recolha de dados mais completa, 

assim como os vários elementos da comunidade educativa vêm que as suas 

considerações são de extrema relevância para a avaliação externa das escolas. 

Quanto às dúvidas, consegui esclarecer a razão da necessidade de homologação do 

Secretário-Geral de Estado para a publicação de relatórios e documentos provenientes 

da IGEC. Compreendi que há efetivamente esta necessidade, uma vez que ao 

Secretário-Geral é delegada essa competência pelo Ministro da Educação. Esse processo 

foi igualmente influenciado pela recente junção do Ministério da Educação e do 

Ministério da Ciência e do Ensino Superior, processo que também teve implicações na 

IGEC. Importa ainda salientar que este processo encontra-se representado 

normativamente, no Regulamento de Procedimentos da Inspeção-Geral da Educação e 

Ciência (24 de maio de 2013, artigo n.º 36), que tem como finalidade dar a conhecer os 

fundamentos que norteiam a ação dos inspetores. 

Por fim, considero que consegui colaborar no âmbito da especialidade de Técnico 

Superior de Educação, mais concretamente na organização e promoção de ações de 

avaliação e na elaboração de medidas de inovação e que sustentem a diversificação de 

estratégias e de métodos educativos. 



Diário de campo 
 

Semana n.º 5 - 04.11.2013 a 07.11.2013 

 De um modo geral, esta semana foi dedicada à visita de estudo dos dirigentes do 

Ministério da Educação Norueguês  que representam o seu Ministério da Educação, a 

realizar nos dia 6 e 7 de novembro de 2013.  

Nesta semana foram igualmente preparados outros materais de apoio para a 

visita de estudo ISEQI em Faro. Esta tarefa foi de extrema relevância, pois sem uma 

preparação prévia e voltada para um trabalho em equipa, o alcance dos objetivos 

estipulados poderiam ficar condicionados. Para que esta preparação de materiais de 

apoio fosse devidamente efetuada, reuni com o Dr. H, a fim de receber orientações. 

 No que concerne à visita de estudo dos dirigentes do Ministério da Educação 

Norueguês, devido à extensão informação recolhida, irei proceder a descrição e reflexão 

em dois momentos. 

Visita de estudo dos Dirigentes do Ministério da Educação Norueguês - Dia 1 

 Na chegada dos dirigentes do Ministério da Educação Norueguês, às instalações 

da IGEC, foi possivel constatar que os estes foram extremamente recetivos na sua 

apresentação. Esta recetividade foi igualmente demonstrada por parte dos inspetores 

responsáveis pela Atividade Internacional da IGEC, dando-lhes sempre oportunidade 

para fazerem questões ou sugestões. 

 Deste modo, num primeiro momento, foi feita a apresentação da estrutura 

organizacional e atividades da IGEC (com maior ênfase na avaliação externa de 

escolas). Neste âmbito, foram alvo de debate temáticas como a importância e a 

contribuição das equipas multidisciplinares, como se prepara a ação da inspeção e os 

problemas relacionados com a autoavaliação e avaliação externa de escolas. Neste 

último ponto, debateu-se em concreto um problema inerente à autoavaliação, 

nomeadamente o predomínio mais aspetos a melhorar do que considerações a seu favor 

e o facto da avaliação externa de escolas ter um impacto limitado segundo um olhar 

internacional. Debateu-se igualmente o papel da escola, mais concretamente o que faz a 

escola quando não está de acordo com o parecer atribuido pelos inspetores (redação de 

um contraditório do relatório de avaliação externa) e de que modo poderá a escola 



contribuir nesse processo. A meu ver, estes temas foram bastante pertinentes, pois 

consegui compreender o papel primordial da escola em todo o processo de avaliação. 

Relativamente a AEE, focou-se essencialmente os pressupostos identificados no atual 

relatório da OCDE, neste caso pontos fortes, desafios e recomendações políticas, e o seu 

foco insuficiente no ensino e aprendizagem, tentando contornar pela necessidade de 

realizar um maior número de observações em contexto de aula. 

Posteriormente, foi feita uma breve apresentação do sistema educativo 

português, na qual se debateram questões sobre a necessidade de se proceder aos 

agrupamentos de escolas. Compreendi que houve essa necessidade devido à 

heterogeneidade da dimensão das escolas em Portugal, considerando-se mais rentável 

agrupar escolas passando a conter um só pólo de gestão e direção.  

 Após a apresentação do sistema educativo português, os dirigentes do Ministério 

da Educação Norueguês apresentaram o seu sistema de educação e formação. Com esta 

apresentação, compreendi que a Educação na Noruega evidencia um grande foque de 

atenção na educação de adultos, incluindo instituições de estudo em e-learning e 

associações com percentagem de adesão entre os 50/55%; uma elevada percentagem de 

alunos do sexo feminino no Ensino Superior; dá-se especial ênfase a regulamentos e a 

mecanismos de supervisão; os alunos portadores de  necessidades educativas especiais 

nem sempre tem o melhor acesso à Educação, mas se houverem turmas com alunos des 

NEE tem dois professores; há uma grande variedade na qualidade da educação 

oferecida; a frequência do jardim de infância é um serviço voluntário e público, 

havendo também no setor privado mas sujeito a uma propina mensal e gestão atribuida 

aos municípios e  predominam problemas como o bullying e violência nas escolas. 

Um outro importante foco de debate foram as diferenças e entre o sistema 

educativo português e o sistema educativo norueguês. Uma diferença é relativamente às 

despesas com as instituições escolares nos países da OCDE, na percentagem do PIB 

para todos os níveis de ensino e por tipo de financimento, estando a Noruega no 3º lugar 

dos países da União Europeia e Portugal quase no fim. O sistema educativo noruguês 

apresenta melhor resultados escolares comparativamente a Portugal e o ensino privado 

contém uma maior percentagem do que em Portugal, tendo igualmente o ensino de cariz 

religioso como alternativa. 



No que diz respeito às funções e objetivos de ação dos inspetores, compreendi 

que estes trabalham por departamentos (de financiamento e administração, 

departamento legal e departamento ex gratia). A meu ver, o departamento ex gratia é 

uma inovação, uma vez que as suas funções passam por terminar as aplicações do 

departamento de educação e posteriormente enviar as suas considerações para a 

autoridade civil da noruega, a que toma a decisão final; determinam a oportunidade final 

de compensar economicamente; providenciam a autorização e reconhecimento para uma 

pessoa receber uma indeminização quando se encontra em dificuldades em comparação 

com outros casos ou quando não se encontra satisfeita com um determinado domínio do 

acesso à Educação. Por outras palavras, este departamento é visto como um auxílio, 

sendo a compensação justa e feita após bastante ponderação. Contudo, considero que, 

ainda que seja uma inovação e tendo objetivos pertinentes, tal não seria possível realizar 

neste momento em Portugal, nomeadamente devido à crise económica que atualmente 

enfrentamos. 

Posteriormente, dirigimo-nos à Agência Nacional de Qualificação Profissional, 

na qual foi feita uma breve caracterização da sua ação (subsistemas, instrumentos e 

estruturas). Nesta caracterização compreendi que a ANQEP é um corpo público e 

serviço nacional com a supervisão do Ministério da Economia e Emprego, Ministério da 

Educação e Ciência e ainda do Ministério de Solidariedade Social. A sua missão é 

coordenar a implementação das políticas de educação e qualificação profissional para 

jovens e adultos (incluindo pessoas ileteradas e de português língua não materna) e 

assegurar o desenvolvimento e gestão do sistema nacional de reconhecimento, validação 

e certificação de competências. Importa salientar a existência de novos cursos e 

identificados com a qualificação por níveis e o facto de não incidir a sua ação no Ensino 

Superior, pois o seu foque de ação é maioritariamente voltada para cursos vocacionais. 

Por fim, o último momento do primeiro dia da visita de estudo realizou-se no 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, na qual foi feita uma apresentação da 

faculdade, pelo seu presidente e de alguns dos seus docentes, nomeadamente sobre a sua 

estrutura, oferta educativa e debateu-se sobre o que se espera atualmente na 

investigação no campo da educação e quais as lacunas existentes neste âmbito. 

 

 



Visita de estudo dos dirigentes do Ministério da Educação Norueguês - Dia 2 

 O primeiro momento do segundo dia da Visita foi pela ida ao Museu 

Arqueológico de São Miguel das Odrinhas em S. João das Lampas, Sintra. A meu ver, 

esta atividade foi extremamente  relevante, pois por um lado foi mais direccionada para 

o lazer e por outro tinha como objetivo dar a conhecer aos dirigentes do Ministério da 

Educação Norueguês  um pouco da nossa cultura e da nossa história, nomeadamente 

pelo conhecimento de ruínas de origem romana e peças da época do renascimento e do 

cristianismo.  

Ainda neste espaço, foi feita uma apresentação por uma Técnica Superior de 

Educação sobre a Educação em Sintra, nomeadamente por níveis de ensino, faixas 

etárias, género, agregado familiar e entre escolas públicas e privadas. A meu ver, esta 

apresentação foi muito bem desenvolvida e debateram-se questões relevantes, 

nomeadamente as competências municipais no campo da Educação. Quanto às 

competências municipais no campo da Educação em Sintra, compreendi que se trata de 

um conselho municipal constituído por membros com várias funções no campo 

educativo, pois há a necessidade de toda a comunidade educativa estar envolvida. Este 

conselho municipal tem como funções o planeamento e administração da rede escolar; a 

construção e manutençao dos edificios; o suporte financeiro (parcerias existentes); a 

implementação de medidas com impacto social e a colaboração em programas 

pedagógicos, recreativos e complementares. 

Neste sentido, foram colocadas duas questões preponderantes:  

1- Se neste municipio há tantas escolas com um número reduzido de alunos, porque 

não agrupá-los todos numa só escola?  

Esta questão explica-se devido ao sentimento de pertença às suas terras pelos 

municipes e pelo facto de existerem pequenas vilas com poucos acessos em transportes, 

o que implicaria um maior financiamento por parte da Câmara Municipal e do 

Ministério da Educação e Ciência, no que diz respeito à rede de transportes, se as 

escolas fossem agrupadas. 

2 - E as despesas extras com docentes? 



A esta questão compreendi que, apesar da existência de escolas com um número 

reduzido de alunos, não implica um maior número de docentes, pois estes são poucos 

em cada escola e acabam por acumular funções.  

O município de Sintra demonstrou uma maior percentagem de aluno na via 

profissionalizante, principalmente pelo investimento no ensino privado, bem como 

demonstram a aposta em técnicas voltadas para a avaliação e melhoria das escolas. 

Neste sentido, surgiu um outro momento de debate, mais concretamente sobre as 

diferenças entre Portugal e a Noruega neste contexto. Na Noruega a Administração 

Educacional ainda é muito centralizada, mas evidencia-se essa necessidade de atribuir 

competências aos municípios.  

Por fim, compreendi que no âmbito da administração municipal é importante ter 

em consideração as necessidades da comunidade educativa e das mudanças provocadas 

pela descentralização, ajustando a oferta educativa a essas mesmas referência. 

Compreendi igualmente que, por este intermédio, há a necessidade de se conseguir 

realizar um bom trabalho em equipa e uma gestão eficaz do financiamento destinado à 

Educação. 

Em seguida, fomos conhecer a Escola Secundária Leal da Câmara do 

Agrupamento de escolas de Rio de Mouro, Sintra. Na chegada à escola, fomos muito 

bem recebidos pela Direção, docentes que constituem o grupo de avaliação e pelos 

diferentes membros da comunidade educativa, pois mostraram-se bastante recetivos em 

nos acompanharem e mostrarem o que a escola pode proporcionar aos seus alunos. 

Assim sendo, foi feita uma breve apresentação da mesma e foi feita uma observação das 

instalações, mas concretamente do refeitório, bar, contexto de pátio, pavilhão 

gimnodesportivo, aulas de cursos vocacionais/profissionais, biblioteca e das ofertas 

educativas existentes (rádio, jornal, televisão, clube de teatro, dança, música, 

multimédia, atividades lúdicas, feiras e ações de voluntariado). 

Ainda nesta apresentação e conhecimento da escola, foi feito um debate com a 

participação dos alunos, na qual estes mostram igualmente interesse em colocar 

questões pertinentes, mostrar a sua opinião face à escola que frequentam e de conhecer 

melhor a realidade da Educação na Noruega. Neste debate com os alunos, compreendi 

que estes  demonstraram um maior interesses para cursos vocacionais e aspetos mais 

voltados para a prática e diversidade, uma vez que há essa iniciativa por parte da escola. 



Demonstrou-se a atenção para as ações de melhoria e de avaliação desenvolvidas pela 

escola, nomeadamente pela sua necessidade de constituição de uma equipa de avaliação; 

pelo desenvolvimento de projetos de observação de qualidade; na qual compuseram um 

quadro de referência que pretende classificar  atualmente o processo de comunicação, a 

gestão dos recursos humanos, a segurança e a melhoria dos resultados escolares e pelo 

recurso ao modelo CAF, nomeadamente devido as parcerias que estabeleceu com o 

projeto Comenius.  

Justifica-se a escolha desta escola para visitar devido ao facto na sua recente 

avaliação externa obteve uma classificação de Muito Bom em todos os domínios do 

quadro de referência, bem como pelo facto da escola sentir a necessidade de investir 

numa ampla oferta educativa, que vai ao encontro dos interesses de todos os membros, e 

de rentabilizar todos os serviços que a escola pode proporcionar aos seus alunos. A meu 

ver, estes aspetos são sem dúvida alguma uma mais-valia, porque demonstra a 

necessidade que a escola teve em melhorar, definir as suas prioridades de intervenção e 

igualmente ir ao encontro das necessidades e interesses dos seus alunos.  

Em jeito de reflexão sobre a visita de estudo considero que foi extremamente 

positiva, pois proporcionou-me momentos ricos em aprendizagem, mais concretamente 

ao conhecer uma outra realidade diferente de Educação, e reconhecer quais as 

diferenças e semelhanças relativamente à Educação em Portugal; permitiu-me 

igualmente conhecer um exemplo de escola que demonstra a necessidade de melhorar 

os resultados, pela constituição de um grupo de avaliação, e dos seus alunos e que tem a 

necessidade de ter em consideração os interesses dos mesmos, bem como investir numa 

oferta educativa rica em conteúdos pedagógicos diversificados e no trabalho em equipa. 

Por outro lado, considero muito importante este desenvolvimento de atividades de 

visitas de estudo no âmbito da Atividade Internacional por parte da IGEC, pois é 

possivel aprender sem ser num contexto de sala ou fechado. Compreendi também a 

importância do dominío da língua inglesa, devido ao facto de ser uma das línguas mais 

faladas no mundo, torna-se rentável o seu domínio.  

Quanto a dúvidas, senti a necessidade de ler o relatório da OCDE de 2012, cujo 

apresenta os atuais pontos fortes, desafios e recomendações políticas para a 

autoavaliação de escolas numa dimensão internacional, uma vez que vai ao encontro do 



tema do meu estudo para o relatório de estágio e assim poderá possibilitar-me a melhor 

compreensão sobre o que esperam os inspetores neste domínio. 

Assim sendo considero que consegui colaborar no âmbito da especialidade de 

Técnico Superior de Educação, mais concretamente na organização e promoção de 

ações de avaliação e de enriquecimento pedagógico e na participação em experiências 

pedagógicas. 

. 

 



Diário de campo 
 

Semana n.º 6 - 11.11.2013 a 14.11.2013 

Esta semana foi dedicada a duas tarefas essenciais: A recolha e tratamento dos 

questionários de satisfação a aplicar às escolas, que vão ser alvo de avaliação externa no 

primeiro periodo do ano letivo, e à Ação de formação de avaliação externa para os 

avaliadores - inspetores e peritos externos da Área territorial Sul e Centro. Contudo, 

ainda nesta semana foi igualmente possível desenvolver trabalho autónomo relativo o 

relatório de estágio e foi feita uma reunião com o Dr. H, mais concretamente sobre 

linhas de orientação para a preparação de novos materiais para a visita de estudo 

“Impact of School Evaluation on Quality Improvement” (ISEQI) e para a pesquisa e 

análise de publicações e websites relativos à Avaliação da Qualidade do Ensino, a fim 

de perceber o que é feito e como é feito por parte das escolas e outras instituições de 

âmbito educativo.  

Importa ainda salientar o desenvolvimento de uma conversa informal com o Dr. 

J sobre o impacto e considerações relativas à visita de estudos dos dirigentes do 

Ministério da Educação Norueguês, sobre a contextualização do currículo, no sentido da 

pedagogia, e sobre as questões que estão subjacentes às retenções dos alunos no 1º ciclo 

do Ensino Básico. 

No que concerne à Recolha e tratamento dos questionários de satisfação 

aplicados às escolas, compreendi que o tratamento passa por quatro fases: 1) 

Digitalização, 2) Revisão, 3) Classificação e 4) Validação. Não é possivel saltar 

nenhuma destas fases pois trata-se de um processo minucioso que envolve concentração 

e bastante profissionalismo. Neste sentido, analisámos os comentários dos vários 

membros da comunidade educativa, a fim de perceber quais as suas preocupações e 

interesses no âmbito da educação. A meu ver, esta análise é determinante para 

compreender a realidade das escolas do nosso país e quais as prioridades e linhas de 

intervenção que devem ser tidas em consideração pelos inspetores e pelo próprio 

Ministério da Educação. Assim sendo, com esta análise constatei que a maioria dos 

comentários provém dos Encarregados de Educação e aluno do 1º ciclo e 2º ciclo do 

Ensino Básico. Os comentários deste público-alvo são relativos às más condições  das 

infraestruturas; higiene deficiente das casas-de-banho; mau aproveitamento dos recursos 



materiais; má confeção das refeições; ausência de profissionalismo por parte dos 

assistentes operacionais, mas também demonstram como aspeto positivo a evidência de 

profissionalismo docente. Após a realização desta tarefa, foi feita uma conversa 

informal com a Dra. L sobre estas considerações e refletiu-se sobre a importância dos 

comentários e o que pode ser considerado futuramente com uma necessidade de 

melhoria. 

 No que diz respeito à Ação de formação sobre avaliação externa de escolas 

2013/2014, importa primeiramente salientar que como forma de preparação, lemos 

previamente os documentos inerentes a este contexto, sendo um deles os “Desafios 

políticos em liderança escolar na perspetiva da equidade e da aprendizagem”. A meu 

ver, houve uma boa apresentação e recetividade por parte do inspetor geral e dos 

restantes inspetores que estavam responsáveis pela dinamização.  

 Nesta formação compreendi que a AEE é uma atividade fundamental para a 

melhoria e progresso das escolas, e por isso a escola deve fazer o melhor pelo interesse 

público. Neste sentido, os inspetores e avaliadores devem ter como pilares nesta ação o 

seu empenho, a justiça, transparência, exigência, espírito de desafio e sentido critíco. 

Assim sendo, no que toca a esta temática, foi apresenta a sua agenda com os dados 

relativos ao ano letivo 2013/2013, como meio de contextualização; os seus objetivos, 

documentos de enquadramento.  

Foi igualmente destacado os pontos fortes e áreas de melhoria apresentados nos 

relatórios: os domínios em que se registou maior número de pontos fortes, neste caso a 

liderança e práticas de ensino e pontos fracos, como a supervisão de práticas (o que 

justifica o atual desafio da IGEC em investir na observação sistemática da prática letiva) 

e a importância dos dados referentes à autoavaliação e melhoria, sendo os seus pontos 

fortes a continuidade e abrangência da autoavaliação e a sua coerência com a ação para 

a melhoria.  

Relativamente aos documentos de enquadramento, foi identificado os que foram 

alvo de alteração e quais os procedimentos efetuados nesse sentido. Deste modo, como 

alvo de alteração foi a metodologia, devido à dimensão e constituição de novos 

agrupamentos de escolas; a agenda de trabalho, mais concretamente na duração do 

tempo de visita às escolas e o quadro de referência, relativamente aos apoios dados e 

campos de análise.  



Como primeiro alvo de debate, foi discutido o motivo pelo qual foram 

escolhidas aquelas escolas, mais concretamente devido ao facto de terem sido avaliadas 

à mais tempo e /ou se foram as escolas com classificação mais baixa, nos vários 

domínios, no 1º ciclo de AEE. 

Posteriormente, foi apresentado a metodologia de trabalho de AEE numa 

vertente mais teórica. Nesta apresentação compreendi a sua importância como 

instrumento de regulação baseado no conhecimento e a existência da necessidade de 

garantir a qualidade da educação através da construção de um quadro de referência 

pertinente e consistente. Aprendi igualmente que a qualidade é um conceito polissémico 

e as suas normas passam por um processo de construção social que implica o confronto 

de interesses, lógicas e poderes que predispoem a negociação e consensos. A qualidade 

contém quatro dimensões: 1) Mundial, pelas considerações da OCDE e UNESCO, 2) 

Europeia, nomeadamente do parlamento e conselho, 3) Nacional, pelo parecer e 

recomendações do CNE e dos programas do governo e 4) Institucional, pela própria 

IGEC. A AEE contribui para regulação interna da escola, sendo uma política pública e o 

quadro de referência o instrumento desse política no sentido de melhorar qualidade.  

 Como segundo alvo de debate, discutiu-se a questão de já ser aceitável ou não a 

realização de recomendações nos relatórios, na qual compreendi que isso não é a maior 

preocupação, mas sim compreender de que se trata de proceder somente a um juízo 

avaliativo que auxilie a escola no seu plano de melhoria, enquanto olhar externo, não 

pondo em causa ética de trabalho da IGEC por parte das escolas. 

 Em seguida foram apresentados os Modelos de comparação estatísticos dos 

resultados académicos em escolas de contexto analógo, pelo Gabinete de Estatísticas do 

MEC. Nesta apresentação aprendi que a unidade estatística de referência é a unidade 

orgânica, neste caso os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e não os aluno, 

o que permite uma maior consistência e robustez do número. A análise dos resultados 

escolares são enquadrados em dados de contexto, tirando-se partido dos mesmos. Estes 

mesmos dados servem para contextualizar o modelo de valor esperado e explicar a 

variabilidade. As variáveis em análise para o valor esperado são os resultados de final 

de cada ciclo de ensino (provas e exames nacionais) e o percurso escolar do aluno 

(consoante a idade).  Associada aos modelos de comparação provém a existência de 



clusters (agrupamentos), existem diferentes tipos de clusters porque depende da 

reorganização da rede escolar.  

 Por fim, o último tema de apresentação da formação foi “A liderança escolar: o 

que mudou no modo de a pensar?”, tendo em conta a experiência  da realização do 

projeto EPNOSL, como projeto europeu em rede sobre liderança escolar. Nesta 

apresentação foi inicialmente referenciada a  importância da mentalidade voltada para 

cooperação, elogiando a IGEC como grupo de profissionais qualificado que é voltado 

para essa cooperação em equipa.  

Seguidamente, foi feito referência do interesse da problemática da liderança 

escolar, na qual compreendi que existe uma forte correlação entre a qualidade da 

liderança escolar e da qualidade das aprendizagens refletidas nos resultados escolares 

dos alunos. Assim sendo, a liderança escolar é um processo multifacetado para usar 

estrategicamente e deve ser distribuída a sua responsabilidade pelos membros da 

comunidade educativa, e não partilhada, nomeadamente pelo desenvolvimento de uma 

cultura de interação e parceria na construção de soluções e objetivos.  

Em jeito de reflexão sobre a minha participação considero que foi uma 

experiência pertinente, uma vez que me fez compreender que Portugal e a própria 

avaliação das escolas tem sido motivo de orgulho porque conseguiram mudar a sua 

imagem pública. Considero igualmente que houve um domínio exemplar das temáticas 

apresentadas  e a capacidade de síntese e  de oratória por parte dos inspetores. Por outro 

lado, as palavras transmitidas, o acompanhamento e recetividade de todos os inspetores 

e restante colaboradores da IGEC, demonstram o exemplo de uma cultura 

organizacional forte, onde apesar de haver funções diferentes, há o desejo de um 

trabalho em equipa onde os vários conhecimentos colaboram para o alcance de um 

objetivo comum. 

Como necessidade, neste caso por recomendação do Dr. J, vou ler e analisar a 

obra de Michael Young (2010)  “conhecimento e currículo” para aprofundar os 

conhecimentos adquiridos no contexto da conversa informal e como forma de 

enriquecimento profissional de conhecimentos. 

Assim sendo considero que, no decorrer da presente semana, consegui colaborar 

no âmbito da especialidade de Técnico Superior de Educação, mais concretamente na 



organização e promoção de ações de avaliação e de enriquecimento pedagógico e na 

participação em ações de formação destinadas à sensibilização. 

 



Diário de campo 
 

Semana n.º 7 - 18.11.2013 a 21.11.2013 

Esta semana foi essencialmente dedicada aos últimos preparativos dos materiais 

para a visita de estudo “Impact of School Evaluation on Quality Improvement” (ISEQI). 

Para a sua devida execução,  realizou-se uma reunião com a Dra.L e o Dr.H, a fim de 

receber novas orientações. Na minha perspetiva, a realização desta tarefa foi estimulante 

pois é uma experiência que  me permitiu perceber e aprender como uma organização 

trabalha em prol do alcance de um objetivo em momentos de maior preocupação ou 

excesso de trabalho.  

Ainda no decorrer desta semana procedeu-se à continuação do tratamento dos 

questionários de satisfação aplicados às escolas que vão ser sujeitas a avaliação externa 

no periodo do ano letivo. A realização desta tarefa foi igualmente relevante porque 

permitiu-me perceber o rigor e o trabalho em equipa que envolve a sua realização. 

Colaborei ainda no desenvolvimento de um artigo relativo à visita de estudo dos 

dirigentes do Ministério da Educação Norueguês, mais concretamente ao descrever e 

refletir sobre a experiência e aprendizagens efetuadas. 

Por fim, um dos pontos altos desta semana foi a visita de uma das estagiárias da 

IGEC do ano letivo de 2012/2013. A meu ver, esta tomada de conhecimento e momento 

de convívio foi uma mais-valia para conhecer o seu testemunho enquanto Mestre em 

Administração Educacional e Técnica Superior de Educação e Formação e o seu 

percurso pela IGEC. 

Em jeito de reflexão, considero que esta semana foi bastante produtiva pois 

permitiu-me observar e aprender mais sobre a cultura organizacional e ação da IGEC no 

campo da Educação, bem como consegui colaborar no âmbito da especialidade de 

Técnico Superior de Educação, mais concretamente na organização e promoção de 

ações de avaliação e de enriquecimento pedagógico.  



Diário de campo 
 

Semana n.º 8 - 24.11.2013 a 29.11.2013 

Esta semana foi dedicada à visita de estudo “Impact of School Evaluation on 

Quality Improvement” (ISEQI).  

Num primeiro momento, importa referir que o tema foi referente ao impacto da 

ação da avaliação das escolas (avaliação externa e autoavaliação) nos países dos 

representantes, tendo em consideração os representantes locais e municipais, o seu 

sistema de ensino e domínios e respetivos campos de análise, a fim de que se 

compreender de que maneira é garantida a qualidade da educação. Neste sentido, é 

importante referir que o seu programa, ainda que muito denso em atividades e 

apresentações, foi muito rico, uma vez que incorporou componentes teóricas, práticas, 

reflexivas e culturais.  

Dia 1 - 25.11.2013 

 No primeiro dia foi feita a apresentação do programa e dos seus participantes. 

De um modo mais concreto, o Dr. H apresentou a estrutura da IGEC, do sistema 

educativo e respetiva organização e gestão das escolas em Portugal (tipologias de 

escolas, a necessidade da composição dos agrupamentos, composição dos elementos de 

gestão e administração das escolas e respetivas funções desempenhadas). 

Posteriormente, a Dra. A apresentou a avaliação das escolas em Portugal, dando maior 

ênfase à Avaliação externa das escolas (quando foi implementada, quais os objetivos, 

quais são os documentos estruturais e os documentos que a escola deve apresentar a 

priori da avaliação, ciclos, domínios e respetivos campos de análise, metodologias, 

escala de classificação, processo de redação do relatório e o seu impacto).  

 Com esta apresentação debateu-se o modo como as escolas/agrupamentos são 

classificados, a maneira como a escola vê a melhoria, de que modos são selecionados os 

documentos de enquadramento em comparação com os outros países e a importância 

das equipas multidisciplinares e do reconhecimento da comunidade educativa no 

processo da avaliação das escolas (nomeadamente pelo reconhecimento dados pelos 

resultados e comentários provenientes da aplicação dos questionários de satisfação). 



Posteriormente visitámos as instalações do campus de Gambelas da 

Universidade do Algarve. Na universidade saliento o estudo desenvolvido por 

professores desta instituição, nomeadamente caracterizar a liderança das escolas de três 

regiões portuguesas (Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), através de AEE como 

expressão pública que tem impacto na aprendizagem, desenvolvimento e sucesso 

académico dos alunos e na qualidade das organizações, pelo que depende da eficácia da 

ação das escolas. Para a realização deste estudo, fez-se a análise de conteúdos dos 

relatórios de AEE, produzidos pelas equipas da IGEC nos anos letivos 2006/2007, 

2007/2008 e 2008/2009, a fim de traçar um perfil do conjunto e pela região das 

lideranças de escolas/agrupamentos avaliados, embora tendo em consideração que os 

resultados não possam ser alvo de extrapolação devido aos limites de redação dos 

relatórios e por serem produzidos por equipas diferentes na região. 

Dia 2 - 26.11.2013 

 O segundo dia começou pela visita à ilha da Culatra e à sua única escola, neste 

caso de 1º e 2º ciclo do Ensino Básico. Com a visita desta escola, verifiquei a existência 

de uma reduzida e limitada oferta educativa devido à dimensão e ausência de grandes 

acessos da ilha (zona extremamente sazonal e essencialmente dedicada à pesca e 

restauração/hotelaria), ainda que seja notório o esforço efetuado neste âmbito. Foi 

igualmente notória a pouca ambição e interesse por parte dos alunos e residentes da 

comunidade envolvente, acabando por ter um impacto negativo nos resultados dos 

alunos e no seu processo de transição, quando passam para o 3º ciclo e tem de sair da 

ilha, e na avaliação do agrupamento de escolas que incorpora. 

 Com a visita à Escola Secundária Tomás Cabreira, fez-se uma devida 

apresentação da mesma (tendo em conta as considerações face à AEE) e do município 

que integra e suas competências face à Educação. Com esta visita foi-me possível 

verificar um investimento na requalificação das suas estruturas pelo programa Parque 

Escolar e em cursos vocacionas, assim como a pouca capacidade dos docentes em tirar 

dúvidas e apresentar informação concretas quanto as dados e aspetos relevantes do seu 

agrupamento de escolas. 

 

 



Dia 3 - 27.11.2013 

 No terceiro dia da visita, fomos visitar a Escola Secundária José Belchior 

Viegas, cujas apresentava instalações modernas e uma boa organização interna. Assim 

sendo, a escola fez a apresentação do seu agrupamento e considerações da AEE, e 

competências do município que integra face à Educação. Um ponto de destaque deste 

agrupamento de escolas foi a existência de vários jardins de infância com componentes 

de ação diversificadas (e.g, alunos de várias línguas, programa de horticultura entre 

outros) e novamente o investimento em cursos profissionais e oferta educativa 

diversificada. 

Dia 4 - 28.11.2013 

 No quarto dia da visita, fomos visitar a Escola Secundária de Bemposta, em 

Portimão, e a Escola Secundária de Albufeira. Na primeira escola fomos presenteados, 

na sua apresentação, por uma performance dos alunos do curso vocacional de artes 

performativas, verificando assim uma oferta educativa e formativa diversificada e com 

impacto positivo (neste caso por ter o ensino articulado em música e artes 

performativas) e sua consideração pelos apoios prestados aos alunos com necessidades 

educativas especiais e pelos interesses da comunidade educativa. 

De um modo geral, todas as escolas que foram alvo de visita demonstraram a 

diversidade e investimento em criar cursos vocacionais que tivessem em consideração o 

contexto do município em que se situa e dos seus residentes, ofertas profissionais e 

interesses dos alunos (sendo maioritariamente nestas escolas cursos profissionais de 

empregados de bar e restauração-hotelaria, artes performativas como música, teatro, 

atores e dança e de virados para a prática como de madeireiros, mecânicos e 

informáticos). Verifiquei também que a comunidade educativa destas escolas tiveram o 

cuidado de ter presente um representante do seu município e um membro da 

comunidade educativa, bem como demonstrar as potencialidades do seu agrupamento e 

principalmente do trabalho desenvolvido pelos alunos. Contudo, considero que foi 

importante verificar diretamente os aspetos menos positivos, a fim de compreender os 

dois lados da Educação e o que perspetivam os vários membros da comunidade 

educativa. 



Em jeito de reflexão geral, considero que desde o início da visita verificou-se 

uma grande recetividade e espírito de equipa  por parte dos representantes dos países e 

da IGEC, nomeadamente pela boa disposição, respeito, nos momentos de convívio e de 

reflexão. 

Um outro ponto de destaque foi o perfil dos representantes, sendo estes 

professores, chefes de departamentos, inspetores e assistentes de educação, diretores e 

coordenadores de avaliação. Dominavam perfeitamente a língua inglesa e outras línguas 

como o francês e o espanhol para além da sua língua original. Com as suas 

apresentações, tomei conhecimento de novas e diferentes realidades vividas no âmbito 

da educação e avaliação das escolas, bem como de experiências de trabalho. 

Assim sendo, considero que esta semana foi bastante produtiva no que concerne 

às linhas de trabalho no âmbito da Atividade Internacional pois permitiu-me aprender 

sobre a ação da IGEC  a um nível nacional e internacional e ainda no âmbito da minha 

investigação conseguir estudar a cultura organizacional da IGEC representada fora do 

contexto de gabinete.  

Consegui também compreender a importância do domínio de línguas 

estrangeiras, principalmente o inglês, pois é uma componente de enriquecimento 

pessoal e uma mecanismo de trabalho e interação profissional e social. Neste sentido, 

senti a necessidade de estar atenta aos diálogos, contexto das informações partilhadas 

bem como em tentar interagir com os mesmos, o que acabou por me ajudar bastante na 

melhoria das minhas interações e no domínio da língua inglesa. 

Como tema a explorar, senti a necessidade de perceber no que consiste a 

qualidade da educação, de que maneira se pode garantir e se a qualidade é igualmente 

vista em vários países ou não. 

Concluo assim que consegui colaborar no âmbito da especialidade de Técnico 

Superior de Educação, mais concretamente na organização e promoção de ações de 

avaliação e de enriquecimento pedagógico e na participação em ações de formação 

centradas na escola.  



Diário de campo 

 

Semana n.º 9 - 02.12.2013 a 05.12.2013 

No decorrer da semana dediquei-me a tarefas essencialmente práticas 

sequenciais: 1) a preparação  dos questionários de satisfação a aplicar às escolas que vão 

ser futuramente alvo de avaliação externa e 2) a construção de uma dropbox para enviar 

materiais aos participantes da visita de estudo “Impact of School Evaluation on Quality 

Improvement” (ISEQI). 

Concluo assim que consegui colaborar no âmbito da especialidade de Técnico 

Superior de Educação, mais concretamente na organização e promoção de ações de 

avaliação e atividades de enriquecimento pedagógico.  



Diário de campo 
 

Semana n.º 10 - 09.12.2013 a 12.12.2013 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas quer para o âmbito das 

Atividades Internacionais, quer para o âmbito da Equipa Multidisciplinar da Educação 

Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário.   

 No que concerne à Atividade Internacional, tive uma reunião com o Dr. H, a fim 

de receber linhas de orientação para a realização de novas tarefas. Estas tarefas 

consistiram na redação do boletim informativo/newsletter sobre a visita de estudo 

ISEQI, para publicar na IGEC Informação, a fim de descrever sucintamente as 

componentes que entregava (teórica, prática, reflexiva e cultural). Ainda neste sentido, 

colaborei na redação do resumo das comunicações dos representantes da Europa e 

restantes participantes na visita de estudo. 

 No âmbito da EMEE colaborei novamente na preparação, tratamento e 

certificação dos questionários de satisfação aplicados às escolas, desta vez das ATI 

Norte e Sul, que vão ser alvo de avaliação externa. 

A meu ver, e ainda que sejam tarefas que se tem vindo a repetir ao longo do 

tempo, considero que a sua realização é relevante porque permiti-me aperfeiçoar o 

desenvolvimento de competências, por em prática os meus conhecimentos de Técnica 

Superior de Educação, perceber o rigor e a importância do trabalho em equipa que 

envolve a sua realização e observar de que me modo se processa a avaliação de escolas 

a nível nacional. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação, mais concretamente na organização e promoção de 

ações de avaliação e atividades de enriquecimento pedagógico.  



Diário de campo 
 

Semana n.º 11 - 16.12.2013 a 18.12.2013 

 No decorrer da semana, desenvolvi novamente tarefas quer para o âmbito da 

Atividades internacionais, quer para o âmbito da Equipa Multidisciplinar da Educação 

Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário.   

 Assim sendo, para o âmbito da Atividade Internacional, contribui na realização 

de materiais relativos à visita de estudo ISEQI, mais concretamente na conclusão da 

redação do boletim informativo/newsletter para a IGEC Informação e do resumo das 14 

comunicações dos participantes, bem como colaborei na preparação da dropbox para 

enviar os materiais e fotografias aos participantes. Ainda neste contexto preparei outra 

dropbox mas relativa à visita de estudo dos inspetores noruegueses, que decorreu no 

passado mês de novembro de 2013, e revi o artigo relativo à mesma. 

 No que concerne às tarefas desenvolvidas no âmbito da EMEE, colaborámos 

novamente no tratamento dos questionários de satisfação aplicados às escolas que vão 

ser alvo de avaliação externa no mês de janeiro de 2014. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação, mais concretamente na organização e promoção de 

ações de avaliação e atividades de enriquecimento pedagógico.  



Diário de campo 
 

Semana n.º 12 - 06.01.2014 a 09.01.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário (EMEE).   

Assim sendo, para o âmbito da EMEE, participei na reunião de trabalho dos 

inspetores da Área Territorial Sul com o Chefe de Equipa Multidisciplinar da Educação 

Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário relativamente à avaliação externa de 

escolas. Nesta mesma reunião encontrava-se presente a Subinspetora-Geral da Educação 

e Ciência. A temática foi a metodologia de trabalho e acompanhamento de trabalho dos 

inspetores no âmbito da avaliação externa de escolas. Esta reunião foi também realizada 

com os inspetores da Área Territorial Norte e Centro, a fim de uniformizar 

procedimentos e critérios para evitar discrepâncias na redação dos relatórios. Na minha 

perspetiva, creio que um momento chave desta reunião foi quando o Chefe de equipa 

afirmou que se considera não um líder mas sim um membro integrante da equipa, que 

tem como necessidade a partilha de experiências e conhecimentos e toma em 

consideração o espírito colaborativo, no sentido de melhorar o rigor, transparência e 

justiça dos procedimentos e a atuação dos inspetores no terreno, com vista a promover a 

interação.  

Em seguida, discutiu-se o modelo do valor esperado e os fatores e variáveis que 

interferem no mesmo, nomeadamente variáveis de contexto da escola, variáveis de 

maior ou menor peso e dados estatísticos. Neste debate compreendi que o modelo do 

cálculo do valor esperado atribui um parecer sobre as variáveis com maior ou menor 

relevância nos resultados. Posto isto, os inspetores debateram sobre a questão se é ou 

não possível proceder à comparação de valores esperados. Como resposta a esta 

questão, compreendeu-se que o cálculo do valor esperado só foi realizado e validado no 

ano letivo de 2010/2011 e 2011/2012, tendo por isso dados insuficientes para proceder à 

sua comparação.  

No que diz respeito aos Clusters, os inspetores discutiram ativamente sobre o 

facto das escolas que alteraram o tipo de Cluster e o seu posterior impacto, havendo por 

isso uma mudança no valor do peso das variáveis de contexto. Percebeu-se igualmente 

que as escolas foram dispostas em tipologias de Clusters para fins estatísticos, enquanto 



auxílio, a fim de que as mesmas consigam situar-se em termos de valores de dados a 

nível nacional.  

Na minha opinião a minha participação foi uma mais-valia para o âmbito do meu 

estudo, nomeadamente pela caracterização da IGEC, segundo um olhar pela cultura, e 

também para compreender como é reconhecido o trabalho em equipa entre os 

inspetores, como são pensadas as metodologias de trabalho, quais os objetivos que lhe 

estão inerentes, como se contornam as lacunas entre outros aspetos. 

 Ainda nesta área, colaborámos novamente no Tratamento dos questionários de 

satisfação para aplicar às escolas que vão ser alvo de avaliação externa. 

 Importa ainda salientar que também foi possível ter momentos de trabalho 

autónomo que me permitiram avançar no meu relatório de estágio. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação, mais concretamente na organização e promoção de 

ações de avaliação e na participação em ações de formação e de enriquecimento 

pedagógico.  



Diário de Campo 
 

Semana n.º 13 - 13.01.2014 a 16.01.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário (EMEE) e 

da Atividade Internacional.   

Para o âmbito da EMEE, colaborei na preparação e posterior tratamento dos 

questionários de satisfação a aplicar às escolas que vão ser alvo de Avaliação externa. 

Por outro lado, no âmbito da Atividade Internacional, colaborei na preparação de 

materiais de apoio aos colaboradores e participantes na visita de estudo “Impact of 

School Evaluation on Quality Improvement” (ISEQI), a realizar em Lisboa nos dias 20 

a 24 de janeiro de 2014 com os inspetores polacos. Ainda neste sentido, importa 

salientar que, devido ao rigor e urgência de cumprimento de prazos e também devido à 

dimensão de documentos, a sua realização foi extremamente complexa. Assim sendo, 

com a sua realização “sob stress” apercebi-me que com o passar do tempo consigo por 

em prática e aperfeiçoar competências que me serão muito úteis quer em contexto 

pessoal e profissional, nomeadamente ser mais flexível, ser mais metódica, sentir a 

necessidade de fazer uma boa gestão do tempo, dar sugestões, procurar soluções, 

resolver ou tentar contornar os problemas que possam surgir, ser mais autónoma, focar a 

minha atenção nos pormenores e no processo e melhorar a comunicação interpessoal. 

Esta situação permitiu-me também observar como se desenvolve o trabalho em equipa, 

o que dá mais valor, as reações perante o cumprimento de um determinado objetivo ou 

quando surge alguma lacuna, o que posteriormente será muito útil para caracterizar a 

IGEC, face a um olhar pela cultura organizacional, e ao mesmo tempo construir uma 

perspetiva de como se trabalha numa organização de cariz educacional. 

 Como tarefa externa às habitualmente desempenhadas, foi-me novamente 

possível ter momentos de trabalho autónomo que me permitiram avançar no teor da 

minha investigação e respetivo do meu relatório de estágio. 

 Todavia, a meu ver, o momento alto desta semana foi ter assistido à defesa do 

Relatório de estágio de uma das estagiárias da IGEC no ano letivo de 2012/2013, uma 

vez que é uma mais-valia ter a possibilidade de observar o percurso efetuado por uma 

Técnica Superior de Educação na organização onde me insiro, mais concretamente 



quais as aprendizagens e competências profissionais desenvolvidas e qual o contributo a 

nível pessoal e profissional que lhe suscitou. Com a defesa deste relatório de estágio 

consegui compreender o nervosismo e a responsabilidade que envolve defender, 

apresentar e refletir sobre o nosso projeto de investigação, um projeto que envolve 

dedicação, esforço e estudo, e ser capaz de saber responder com naturalidade a qualquer 

questão que seja levantada pelos júris. Compreendi igualmente a importância que é 

definir objetivos pessoais para além dos objetivos da investigação e de refletir sobre o 

contributo do estágio supervisionado a nível académico enquanto aprendizagem a nível 

pessoal e profissional. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  



Diário de Campo 
 

Semana n.º 14 - 20.01.2014 a 24.01.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário (EMEE) e 

da Atividade Internacional.   

Para o âmbito da EMEE, colaborei no tratamento dos questionários de satisfação 

aplicados às escolas que vão ser alvo de avaliação externa. Ainda neste âmbito, 

debatemos novamente com a Dra. L de que modo se poderiam analisar os comentários 

dos vários elementos da comunidade educativa. A meu ver, estes comentários são uma 

mais-valia porque demonstram o esforço e interesse dos elementos da comunidade 

educativa em participar.  

No âmbito da Atividade Internacional, participei na Visita de Estudo “Impact 

of School Evaluation on Quality Improvement” (ISEQI), realizada em Lisboa com 

os inspetores polacos.  

 O primeiro dia da visita de estudo realizou-se na IGEC, na qual foi apresentado 

o seu programa, a estrutura e atividades da IGEC, dando especial ênfase ao programa de 

AEE, e de que modo se desenvolve a Gestão e a Administração das escolas em 

Portugal. Posteriormente a estas apresentações iniciou-se o debate em termos de 

comparações ou diferenças entre a Inspeção-Geral de Educação e Sistema de Ensino de 

Portugal e Polónia. Com este debate compreendi que na Polónia a Inspeção-Geral da 

Educação teve início em 1910 e é composta por docentes, inspetores e avaliadores que 

participam em cursos e formações para os preparar para as ações de AEE. Quanto ao 

programa de avaliação de escolas na Polónia, existem dois tipos de avaliação: a geral e a 

específica, sendo a inspeção livre por decidir em qual optar. Ainda no contexto da 

avaliação das escolas, os inspetores polacos também desenvolvem ações de controlo, 

decididas pelo Ministério mas da responsabilidade dos inspetores em decidir em que 

setor deve ser feito essa ação de controlo, enquanto complemento de avaliação. A ação 

da inspeção passa igualmente pela organização de ações de formação de professores, 

período de férias dos alunos e preparação de materiais. Por fim, colocaram-se questões 

relativas à gestão das escolas entre os dois países, mais concretamente gestão financeira, 



junção de agrupamentos de escolas, como são elaborados os relatórios de AEE e quem 

os pode consultar. 

A visita à Escola Sede (Escola Secundária de Cascais) e da escola JI/ EB1 Areia-

Guincho do Agrupamento de Escolas de Cascais foi orientada pelo Diretor e restantes 

elementos da direção (Adjunta responsável pela Educação Pré-escolar e 1º ciclo, 

Presidente do Conselho Geral que é uma Encarregada de Educação), tendo como 

temáticas a Constituição do Agrupamento e sua organização, Órgãos de Gestão do 

Agrupamento e Gestão Intermédia e Documentos Estruturantes do Agrupamento 

(Regulamento interno, Projeto educativo, Plano anual de atividades). O facto de ser uma 

Encarregada da Educação a presidente do Conselho geral chamou-me à atenção pois 

não é muito comum na Direção das escolas. Compreendi igualmente que neste 

Agrupamento o Conselho pedagógico é constituído por 13 elementos, tendo um 

representante de todos os participantes da comunidade educativa, o que demonstra que a 

comunidade educativa participa ativamente na vida das escolas do Agrupamento, mais 

concretamente na administração, atividades e na constituição de parcerias para auxiliar a 

organização e orientação pedagógica, bem como é valorizado os seus interesses, 

necessidades e considerações. Um outro ponto que a meu ver é importante refletir foi 

que neste Agrupamento de escolas presencia-se um número reduzido de professores de 

Educação Especial em comparação com o número de alunos com necessidades de apoio 

especializado, que era elevado. Na minha opinião, este facto demonstra uma carência 

das escolas deste agrupamento no acompanhamento e inclusão destes alunos.  

Uma outra escola visitada foi a Escola Secundária António Arroio, sendo uma 

escola que segue uma perspetiva tradicional, contemporânea e moderna das Artes 

Visuais. Esta escola contém um currículo e oferta educativa diversificada e diferente, 

nomeadamente pelos cursos Produção Artística, Comunicação Audiovisual, Design de 

Comunicação e Design de Produção. Neste sentido, foi alvo de debate os métodos de 

avaliação e admissão dos alunos, na qual compreendi que a nota da disciplina de 

Educação Visual seria determinante para a admissão dos alunos ao Ensino Secundário. 

É ainda importante salientar que apesar dos alunos terem uma oferta educativa 

diferente, tem as disciplinas base bianuais e trianuais que são alvo de exame nacional, a 

fim de os alunos abarcarem um currículo completo e que lhes de a possibilidade de 

enveredar pelo Ensino Superior. Um ponto que me suscitou interesse, e também aos 

inspetores polacos, foi o desenvolvimento de projetos nacionais e internacionais que 



tem como missão promover os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e proporcionar-

lhes momentos ricos em aprendizagens. 

A visita à Escola Secundária Rainha Dona Amélia foi apresentada pela 

Diretora e representantes da comunidade educativa (professores, alunos, membros do 

Conselho pedagógico, presidente do Conselho geral, membros da direção, pais e 

Encarregados de educação). Com a sua apresentação, relativa à sua tipologia, membros 

da comunidade educativa e oferta educativa, compreendi que esta escola foi 

requalificada pelo programa Parque escolar em 2009, tendo alunos do 3º ciclo ao Ensino 

Secundário. No ranking do ano letivo de 2012/2013 está no sexto lugar das Escolas 

públicas e no segundo lugar das Escolas públicas em Lisboa, o que demonstra o seu 

estímulo para uma qualidade de ensino de excelência e reconhecimento individual do 

aluno (e.g aulas de preparação para os exames quinzenais aos alunos dos níveis de 

ensino que vão que ser alvo de exame nacional, Tutoriais e Acompanhamento 

individualizado de alunos, Quadro de Mérito e de Excelência, Grupos de 

Homogeneidade relativa, oferta educativa e de lazer diversificada e com projetos 

voltados para o desenvolvimento das capacidades dos alunos e promoção da cidadania). 

Na Visita à Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Mafra, foi-me 

possível constatar com a presença de um Ensino articulado, nomeadamente do Ensino 

regular com o Ensino especial. Esta escola tem como ideal que o trabalho desenvolvido 

pela escola em conjunto e harmonia com a família leva ao sucesso, reconhecendo-se 

como Escola Inclusiva devida à elevada percentagem de alunos com Necessidades de 

apoio especializado. Deste modo, a escola encontra-se preparada com instalações (salas 

e gabinetes), equipas de profissionais (Terapeutas e Assistentes operacionais) com 

formação especializada, recursos, parcerias e equipamentos que auxiliam neste âmbito. 

Assim sendo, compreendi que os docentes e os restantes profissionais, ao se adaptarem 

e terem em consideração as necessidades e limitações dos alunos de NEE, tentam 

desenvolver nos seus alunos as competências fundamentais para viver em sociedade, 

acompanhando-os, proporcionando momento de inclusão através de práticas e 

condições de estabilidade emocional, igualdade de oportunidades, articulação de 

responsabilidades, procedimentos e recursos que facilitem a eficácia do serviço 

prestado. Ainda neste sentido, são desenvolvidos projetos de inclusão e atividades de 

cariz individual e em grupo (podendo ter a livre colaboração dos alunos do Ensino 



Regular) para promover a autonomia, a interajuda, socialização, transição, capacidades 

e estimulação sensorial. 

Na visita à Escola secundária José Saramago, foi-me possível observar que a 

nível dos equipamentos e instalações estas são de grande dimensão, diversidade e 

excelência, e reconhecer a presença de alunos provenientes de cidades distintas. Ainda 

neste sentido percebi a ênfase dada nesta escola aos currículos específicos e individuais, 

nomeadamente na aposta em cursos profissionais e de Educação e Formação de adultos 

devido à grande necessidade sentida por este público-alvo. 

Por fim, com a visita à Escola Superior de Educação (ESE LX), compreendi, 

pela sua apresentação, que é uma das Faculdades de Ensino Superior responsável pela 

formação e habilitação profissional e académica dos professores e Educadores de 

infância de Portugal, pertencendo às oito escolas que incorporam o Instituto Politécnico 

de Lisboa (IPL). No que diz respeito às parcerias, a Escola Superior de Educação 

estabelece-as ao nível do Ensino Superior (e.g Doutoramentos, Mestrados, Ações de 

Formação e Conferências no Instituto de Educação na Universidade de Lisboa); 

Estágios/formação curricular (escolas da rede pública e privada, autoridades locais, 

IPSS e instituições de intervenção social) e protocolos com instituições públicas e 

privadas (Serviços da Administração Central do Ministério de Educação e Ciência, 

escolas TEIP, Associações de professores e Centros de Formação). Foi igualmente feita 

uma apresentação sobre a participação dos seus docentes na IGEC e no processo de 

AEE, na qual compreendi a existência de motivação para a participação dos professores 

neste âmbito e um investimento na sua formação e aprendizagem em Administração 

Educacional. Quanto às implicações nos dois ciclos de AEE, verificou-se a qualidade do 

trabalho de campo aberto, a triangulação metodológica, a perspetiva voltada para a 

melhoria, a diversidade de iniciativas e escolas, impacto no desenvolvimento da 

autoavaliação e potencial da participação dos alunos para a melhoria das escolas e 

dificuldades sentidas ao nível do planeamento das escolas, articulação dos diferentes 

níveis de ensino e autoavaliação. A meu ver, esta apresentação foi pertinente na medida 

em que fez-me compreender a posição dos professores face ao processo de avaliação 

das escolas e do próprio sistema de ensino. 

 Em jeito de reflexão sobre a minha participação nesta visita de estudo, considero 

que foi extremamente positiva. Consegui observar escolas com ofertas educativas 



diversificadas e realidades diferentes. Foi também uma mais-valia porque estas escolas 

tinham em consideração as influências do ambiente externo e o contexto familiar e 

socioeconómico dos seus alunos, o que me fez compreender que há esta necessidade por 

parte das escolas, na sua gestão e administração, tentarem corresponder às necessidades 

e interesses da comunidade educativa envolvente através de uma gestão eficaz e 

eficiente que conjuga a tentativa de dar resposta às carências e problemas sentidos com 

os recursos disponíveis e sempre com grande humildade e respeito. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação e de enriquecimento pedagógico e participação em ações de formação e de 

estudo para órgãos de gestão e administração das escolas. 



Diário de Campo 
 

Semana n.º 15 - 27.01.2014 a 30.01.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 

nomeadamente na preparação e tratamento dos questionários de satisfação de aplicação 

às escolas que vão ser alvo de avaliação externa.  

Importa ainda salientar que também foi possível ter momentos de trabalho 

autónomo que me permitiram avançar no teor do meu relatório de estágio, bem como 

tivemos uma reunião com o Dr. H, a fim de receber orientações para a realização de 

novas atividades da Atividade Internacional. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  



Diário de Campo 
 

Semana n.º 16 - 03.02.2014 a 06.02.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 

nomeadamente na preparação dos questionários de satisfação a aplicar às escolas que 

vão ser futuramente alvo de AEE. 

Importa ainda salientar que também foi possível ter momentos de trabalho 

autónomo que me permitiram avançar no teor do meu relatório de estágio. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  



Diário de Campo 
 

Semana n.º 17 - 11.02.2014 a 13.02.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 

nomeadamente na preparação. Devido ao facto de ser a última remessa de escolas/AE, a 

preparar para a AEE do ano letivo 2013/2014, foi necessário a colaboração de vários 

profissionais da IGEC, o que demonstra o espírito de equipa, esforço, dedicação e 

interesse comum em alcançar os objetivos.  

  Por outro lado, no âmbito da Atividade Internacional, colaborei na organização 

da skydrive para disponibilizar os materiais aos inspetores polacos e à IGEC sobre a 

visita de estudo “Impact of School Evaluation on Quality Improvement” (ISEQI) em 

Lisboa. 

Importa ainda salientar que também foi possível ter momentos de trabalho 

autónomo que me permitiram avançar no teor do meu relatório de estágio. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  



Diário de Campo 
 

Semana n.º 18 - 17.02.2014 a 20.02.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 

nomeadamente no tratamento dos questionários de satisfação a aplicar às escolas que 

vão ser alvo de avaliação externa. 

Ainda neste âmbito, reunimos com a Dra. L, a fim de receber linhas de 

orientação para a realização da colaboração na redação de um capítulo do relatório 

anual de avaliação externa do ano letivo de 2012/2013. A meu ver, esta proposta para a 

nossa colaboração foi positiva a nível da apreensão de conhecimentos e reflexão sobre 

as informações adquiridas, bem como a nível do reconhecimento do trabalho que temos 

vindo a desempenhar. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  



Diário de Campo 
 

Semana n.º 19 - 24.02.2014 a 27.02.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 

nomeadamente no tratamento dos questionários de satisfação a aplicar às escolas que 

vão ser alvo de avaliação externa. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  



Diário de Campo 
 

Semana n.º 21 - 17.03.2014 a 20.03.2014 

 No decorrer da semana, desenvolvi tarefas no âmbito da EMEE, mais 

concretamente pela preparação da metodologia de trabalho para a colaboração na 

redação do capítulo de Avaliação do processo pelas escolas pelos avaliadores do 

Relatório Global da atividade de avaliação externa do ano letivo 2012/2013 e início da 

sua redação. Ainda neste quadro, e por forma a auxiliar e compreender o rigor e 

controlo que estão inerentes, reunimos com a Dra. L a fim de receber orientações. 

Importa ainda salientar que também foi possível ter momentos de trabalho 

autónomo que me permitiram avançar no teor do meu relatório de estágio. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  



Diário de Campo 
 

Semana n.º 22- 24.03.2014 a 27.03.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 

novamente no tratamento dos questionários de satisfação a aplicar às escolas que vão 

ser alvo de avaliação externa no mês de abril de 2014. 

Importa ainda salientar que também foi possível ter momentos de trabalho 

autónomo que me permitiram avançar no teor do meu relatório de estágio. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  

 



Diário de Campo 
 

Semana n.º 23- 31.03.2014 a 03.04.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 

novamente no tratamento do último grupo de questionários de satisfação a aplicar às 

escolas que vão ser alvo de avaliação externa no mês de maio de 2014. 

Importa ainda salientar que também foi possível ter momentos de trabalho 

autónomo que me permitiram avançar no teor do meu respetivo relatório de estágio. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  

 



Diário de Campo 
 

Semana n.º 24 - 07.04.2014 a 10.04.2014 

 No decorrer da presente semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, 

novamente na colaboração na redação do capítulo de Avaliação do processo pelas 

escolas e pelos avaliadores do relatório anual de avaliação externa do ano letivo 

2012/2013. A meu ver, creio que esta atividade é importante no sentido de ter uma 

noção das dimensões da AEE relativamente às escolas e dos avaliadores; dos 

comentários elaborados; perceber o que se dá maior relevância; fomentar a capacidade 

de abstração; mediação entre os dados concretos e sua interpretação; incentivar a nossa 

capacidade de análise e de reflexão face às alterações no modelo de AEE. 

Importa ainda salientar que também foi possível ter momentos de trabalho 

autónomo que me permitiram avançar no teor da minha investigação. 

Por fim, foi também realizado um ponto de situação com o Dr. H., relativamente 

às tarefas a realizar no âmbito da Atividade Internacional. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  

 



Diário de Campo 
 

Semana n.º 25 - 22.04.2014 a 24.04.2014 

 No decorrer da semana, desenvolvi tarefas no âmbito da EMEE, na conclusão da 

colaboração na redação do capítulo de avaliação do processo pelas escolas e pelos 

avaliadores do relatório anual de avaliação externa do ano letivo 2012/2013. A meu ver, 

esta atividade é importante no sentido de ter uma noção das dimensões da AEE 

relativamente à apreciação crítica das escolas e dos avaliadores neste âmbito. Assim 

sendo, compreendi que de um modo geral estão satisfeitos com os objetivos e 

metodologia da AEE. No entanto, os aspetos que dão maior importância por ambos são 

a nível do cálculo do “valor esperado”; do próprio processo de avaliação externa de 

escolas e seus relatórios; da duração das visitas às escolas; resultados académicos; 

domínios e campos de análise do quadro de referência; documentos de apresentação da 

escola/perfil; funções de liderança e gestão; entrevistas de painel; escala de 

classificação/avaliação; planos de melhoria; observação da prática letiva; questionários 

de satisfação e intervenção das equipas de avaliação e peritos externos. É de destacar as 

sugestões e comentários imitidos pelas escolas e avaliadores, pois no futuro, se forem 

considerados alvo de reflexão e ponderação, poderão auxiliar no desenvolvimento, 

continuidade e aperfeiçoamento da atividade de avaliação externa das escolas.   

Em termos da minha investigação realizar esta atividade permitiu-me recolher 

dados, a nível da opinião dos avaliadores/equipas de avaliação na dimensão da 

autoavaliação. Adquirir uma maior noção da relação que se estabelece entre a 

autoavaliação e avaliação externa das escolas, que, segundo a opinião dos avaliadores, 

avaliação externa é assente na formulação de um juízo, no conhecimento da forma como 

a escola se organiza para obter resultados, no controlo da qualidade dos resultados e 

assegurar que as ações de melhoria são postas em prática e a autoavaliação na mudança, 

nas estratégias e meios de melhoria conforme a situação existente e, por isso, a 

avaliação externa deve caminhar no sentido de valorizar a autoavaliação. 

No decorrer da presente semana foi também realizado um ponto de situação com 

o Dr. H., relativamente às tarefas a realizar no âmbito da Atividade Internacional. Esta 

tarefa consiste na construção de uma base de dados em Excel, para trabalhar as 

informações recolhidas a partir dos curriculum vitae de professores que manifestaram 



interesse no destacamento para uma Escola Europeia, mais concretamente o 

Planeamento da avaliação da seção linguística para a Educação Pré-escolar e 1.º ciclo 

do Ensino Básico. Creio que colaborar na organização desta atividade é uma mais-valia 

pois irei compreender melhor como se faz um Curriculum Vitae, e que componentes se 

dão maior valor, quais os critérios de avaliação, como se organiza a informação numa 

base de Excel e o que se tem em consideração na realização do momento da conversa 

informal com os docentes que demonstraram motivação e interesse neste âmbito. 

É ainda importante salientar que foi-nos dado a conhecer, pelos orientadores, a 

possibilidade de participar, nos próximos dias 5 e 7 de maio de 2014, na ação de 

formação para inspetores/equipas de avaliação externa sobre observação da prática 

letiva. Participar nesta atividade é uma grande vantagem em termos de aprendizagem, 

porque a observação da prática letiva foi considerada uma necessidade pelos avaliadores 

e pelas escolas como campo de análise a ter em maior consideração nas práticas de 

AEE, e em termos de desenvolvimento da minha investigação na recolha de dados por 

observação participante. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação. 

 



Diário de Campo 
 

Semana n.º 26 - 28.04.2014 a 30.04.2014 

 No decorrer da semana, desenvolvi tarefas no âmbito da Atividade Internacional, 

mais concretamente a construção de uma base de dados em Excel para trabalhar as 

informações recolhidas a partir dos curriculum vitae de professores que manifestaram 

interesse no destacamento para uma Escola Europeia, mais concretamente o 

planeamento da avaliação da seção linguística para a Educação Pré-escolar e 1.º ciclo do 

Ensino Básico. Em jeito de reflexão, considero que colaborar nesta atividade foi 

aliciante dada a sua complexidade e também pelo facto de me ter permitido 

compreender o é um bom Curriculum Vitae, neste caso a nível das competências na 

Docência. 

Importa ainda salientar que também foi possível ter momentos de trabalho 

autónomo que me permitiram avançar no teor do meu relatório de estágio. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação e participação em experiências pedagógicas com efeitos de sensibilização e 

informação do reforço da ligação escola-comunidade. 

 



Diário de Campo 
 

Semana n.º 27 - 05.05.2014 a 07.05.2014 

 No decorrer da presente semana, participei na ação de formação dos 

inspetores/equipas de avaliação externa sobre observação da prática letiva (OPL).  

 Esta formação foi destinada aos inspetores de terreno, sob orientação, na ordem 

de intervenções, pelo chefe da Equipa Multidisciplinar da Educação Pré - escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário e uma representante dos inspetores. Importa salientar que 

a mesma formação já tinha sido realizada, nas mesmas instalações, nos dias 21 e 23 de 

abril de 2014 para outros inspetores.  

Os objetivos da realização foram: 1) Desenvolver técnicas de competência; 2) 

perceber quais as tendências, face à amostra, e triangulá-las para interpelar 

posteriormente no juízo avaliativo a integrar num parágrafo dos relatórios de AEE e 3) 

visto a OPL ser um instrumento em aberto de validação e reflexão sucessiva, 

demonstra-se a necessidade de alcançar a sua estabilidade para verificar o seu grau de 

confiança, pertinência e adequação. Ainda neste sentido, espera-se que a OPL tenha 

uma integração gradual. 

A sua ordem remeteu-se para a apresentação do agrupamento, uma vez que no 

segundo dia iria ser realizada a observação da prática letiva para efeitos de 

experimentação; para observação dos ficheiros em Excel para fins de sistematização; 

formação das equipas; apresentação dos critérios para a seleção da amostra e construção 

da agenda, através do trabalho em equipa pelo debate, reflexão e apresentação de 

conclusões por cada grupo. 

Quanto aos procedimentos da OPL, as escolas devem disponibilizar horários 

atualizados das turmas em suporte digital para que a equipa de avaliação possa efetuar a 

sua consulta. 

Compreendi também que relativamente aos planos de aula, no sentido se é 

possível ter acesso ao mesmo em termos de comparação do que é escrito e do que 

realmente acontece e para verificar a concretização dos objetivos, identificou-se que não 

há um modelo de aula e que a OPL se realiza em segmento de 45 minutos. Se a aula não 



for observável, é feito um momento de reflexão porque não se pretende avaliar mas sim 

somente verificar a qualidade das aulas. 

Refletiu-se ainda sobre a reação dos docente referente à implementação desta 

prática, nomeadamente pelo receio de ter alguém exterior que determine um parecer 

sobre a qualidade das suas funções e que, posteriormente condicione o seu desempenho.  

No concerne aos critérios de seleção da OPL, aprendi que a seleção deve 

contemplar os níveis de ensino lecionados; deve ter em conta a diversificação das 

turmas/professores e disciplinas; devem ser igualmente selecionadas turmas de reserva, 

para colmatar eventuais impedimentos na seleção de turmas principal e que o avaliador 

pode assistir à lecionação de qualquer aula, mas dependo da organização da agenda de 

trabalho. Neste aspeto refletiu-se sobre a possível interpelação ou questionamento dos 

alunos presentes em aula, na qual conclui-se que não se impede mas não é considerado 

relevante, devendo ser só conversa “de circunstância”. 

Quanto ao juízo avaliativo da OPL, a integrar num parágrafo dos relatórios de 

AEE (no domínio Prestação do serviço educativo), este seria para efeitos de 

sensibilização enquanto enriquecimento do feedback da avaliação externa. Questionou-

se também a apresentação das áreas de melhoria desta prática para alertar os diretores e 

professores, para incentivar a sua promoção por opção própria e para preparar os 

docentes e a escola em si para a introdução desta prática por parte da IGEC. 

Em relação à agenda e duração da OPL, explicou-se que este ponto decorrerá em 

períodos do dia a considerar, aquando a sua revisão; o tempo de referência é de 45/50 

minutos e caso coincida com uma ficha de avaliação, o avaliador deverá 

preferencialmente recorrer a uma turma da seleção de reserva. 

Quanto aos resultados obtidos no exercício de experimentação, determinou-se 

que onde se verifica maior diferenciação pedagógica e aprendizagem cooperativa é na 

Educação Pré - escolar, caracterizando-se a diferenciação pedagógica pela capacidade 

do docente apoiar as crianças que necessitam de ajuda e escolha prévia intencional de 

tarefas/atividades diferenciadas a desenvolver. 

Importa ainda salientar que, no decorrer da presente semana, também foi 

possível ter momentos de trabalho autónomo que me permitiram avançar no teor do 

meu relatório de estágio. 



Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação e na participação em ações de formação.  

 



Diário de Campo 
 

Semana n.º 28 - 12.05.2014 a 15.05.2014 

 A presente semana começou com uma reunião com o Dr. H para fins de 

orientação para realizarmos a planificação da atividade de avaliação do docentes nas 

Escolas Europeias (Luxemburgo I e Bruxelas II). Deste modo, incidimos o nosso 

trabalho na planificação da atividade de avaliação das Escolas Europeias, o que a meu 

ver foi bastante pertinente porque consegui compreender quais as etapas da avaliação 

neste âmbito e que critérios são mais ou menos relevantes e percebi que são 

fundamentais as reuniões individuais com o contabilista e professores e a observação de 

aulas como meio de fundamentação da prática de avaliação e para verificar a qualidade 

das práticas. 

É importante referir que ainda incidimos o nosso trabalho no tratamento dos 

questionários de satisfação aplicados à Escola Portuguesa de Moçambique. A meu ver, 

esta tarefa foi igualmente importante porque pela breve leitura dos comentários feitos 

pelos respondentes conseguimos verificar quais as principais diferenças e semelhanças 

das escolas portuguesas em continentes ou países diferentes. 

Importa ainda salientar que, no decorrer da presente semana, também foi 

possível ter momentos de trabalho autónomo que me permitiram avançar no teor do 

meu relatório de estágio. 

Concluo assim, novamente, que consegui colaborar no âmbito da especialidade 

de Técnico Superior de Educação novamente na organização e promoção de ações de 

avaliação.  

 



Diário de Campo (final) 
 

Semanas n.º29 (19.05.2014 a 21.05.2014) e n.º30 (26.05.2014 a 29.05.2014) 

 Estas duas últimas semanas foram essencialmente dedicadas a momentos de 

trabalho autónomo, que me permitiram avançar no teor do relatório de estágio. Contudo, 

observei ainda uma conversa informal de um manifestante de interesse nas escolas 

europeias, mais concretamente no seu destacamento para leccionar na Escola Europeia 

Bruxelas II. Poder observar esta conversa informal foi muito positivo porque consegui 

compreender quais os fatores a ter em atenção e quais as principais hesitações e 

considerações dos docentes. Foi também importante ver a conduta dos inspetores no 

acompanhamento dos docentes e a sua necessidade de os orientar para a sua integração 

e enquadramento face ao contexto onde irão lecionar. 

 Destaco o último dia de estágio, uma vez que foi o convívio final. Os membros 

da IGEC do 5.º andar, Dona F. o Inspetor-Geral e L reuniram-se no gabinete onde 

realizámos as nossas funções. Este momento foi emotivo pois representou o 

afeiçoamento e companheirismo construído. Saliento igualmente a preocupação e 

amizade do Dr. H e Dra. L neste momento, aconselhando-nos pela ordem de etapas que 

deveríamos passar no “pós-estágio” e que estariam sempre disponíveis para nos ouvir, 

receber e auxiliar quer no âmbito do relatório do estágio curricular quer no nosso 

percurso profissional. 

 Por serem as últimas duas semanas de estágio curricular, considero que é de 

pertinente fazer uma reflexão final sobre o meu percurso, experiências e aprendizagens 

vividas na IGEC. 

 Foram várias as atividades realizadas no seu contexto, quer no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário e 

Atividade Internacional, e, ainda que muitas vezes repetidas devido à complexidade que 

envolviam, foram sempre repletas de diferentes aprendizagens, quer em métodos de 

trabalho, quer na organização e promoção de ações de avaliação nacional e 

internacional. Mesmo os momentos de pouco trabalho, que inicialmente considerei um 

pouco “insatisfatórios”, foram-se tornando relevantes, porque nos incentivaram a criar 

momentos de trabalho autónomo avançar no meu estudo/relatório de estágio e trocar 

ideias com os orientadores do estágio e com a minha colega. 



 Claro que houve também algumas dificuldades, mas também foram essas 

dificuldades que me fizeram questionar “como posso melhorar ou contornar este 

aspeto?”, a ter uma maior atenção nas tarefas realizadas, a aperfeiçoar as minhas 

capacidades, a desenvolver-me enquanto pessoa e profissional e a quer fazer mais e 

melhor. 

 Quanto aos orientadores (Dra. L, Dr. H e Dr. J), estes foram excecionais no 

auxílio, acompanhamento, nos ensinamentos, nas experiências que nos permitiram 

vivenciar, na integração e amizade que construíram connosco, o que tornou uma mais-

valia na minha motivação em ser persistente e dar “o máximo” para alcançar os meus 

objetivos pessoais, do estágio e do âmbito do estudo. 

Assim sendo, creio que consegui colaborar no âmbito da especialidade de 

Técnico Superior de Educação nas seguintes funções: Articulação com diferentes órgãos 

de administração e gestão, pedagógico e serviços especializados; propor medidas que 

sustentem a diversificação de estratégias e métodos educativos para promover o sucesso 

escolar; participar em acções de formação centradas na escola; propor medidas de 

inovação e de fomento da qualidade do ambiente educativo; colaborar na organização e 

promoção de acções de avaliação e participar em experiências pedagógicas. 



Escolas não 
agrupadas (1) 

Relatórios de Avaliação externa das escolas do ano letivo 2012/2013 da Área Territorial de Inspeção de Lisboa e Vale do Tejo 
Autoavaliação Propostas de Melhoria Áreas de melhoria 

Escola Secundária 
Pedro Nunes 

(Lisboa) 

- Divulgação ampla à comunidade 
educativa  das conclusões obtidas 
- Utilização do modelo gerencialista 
(modelo CAF - Common Assessment 
Framework), contendo como auxílio 
na uma consultora externa 
(importância do consultor/amigo 
critíco). Neste âmbito são 
produzidos relatórios de diagnóstico, 
sendo através destes que é delineado 
o plano de melhoria 
- A sua prática é também 
desenvolvida no âmbito da 
regulação da ação para a Escola, 
tendo impacto nos processos e 
resultados 
- Esta integrada no planeamento 
estratégico da Escola

-Crescente autonomização do trabalho da 
equipa de autoavaliação 
- Evidência de uma melhor interligação entre 
as práticas e processos de autoavaliação, a 
fim de que os planos de melhoria abarquem 
todas as áreas de funcionamento da Escola e 
foquem a importância da sala de aula 
-Desenvolvimento de estratégias para as 
disciplinas com menores índices de sucesso e 
com os alunos com mais dificuldades, para 
melhorar os desempenhos a nível académico 
- Efetuar a observação da prática letiva como 
estratégia para a melhoria das aprendizagens 
e dos resultados dos alunos 
- Melhorar os fluxos comunicacionais e a 
gestão da informação a fim de  suscitar um 
maior envolvimento  

 

Escola Secundária 
de Caneças 
(Odivelas) 

- Identificado como processo 
consistente 
- Propiciar um plano de melhoria 
sustentado 
- Evidência da importância atribuída 
como forma de autoregulação e 
promoção do aperfeiçoamento 
contínuo 
 -Cultura de reflexão 
autoquestionamento, tendo impacto 
na melhoria da ação educativa e 
resultados escolares 
 - Práticas de monitorização e 

- Melhorar a comunicação com o pessoal não 
docente ao promover a sua mobilização e 
participação 
- Ter em conta a identificação das causas e 
implementar medidas que contribuam para a 
redução da desistência e anulação de 
matrículas nos cursos de educação e 
formação e profissionais 
- Calendarizar os objetivos do projeto 
educativo e melhorar a operacionalização do 
plano de atividades, a fim de facilitar a sua 
avaliação 
 - Implementar um plano de formação em 

 



desempenho organizacional 
consolidadas, sendo aperfeiçoadas 
com o recurso a vários modelos e na 
adaptação à realidade escolar 
- Impacto positivo na reorganização 
escolar, nas práticas de ensino, 
resultados dos alunos e respetivos 
percursos escolares

função do projeto educativo e integrado no 
plano anual de atividades, como meio de 
promover o desenvolvimento profissional 
- Melhorar a articulação da equipa de 
autoavaliação com outros polos de 
autoavaliação, o que permitirá a criação de 
um plano de melhoria sustentado na recolha e 
análise da informação

Escola Secundária 
de Odivelas 
(Odivelas) 

‐  Fez o diagnóstico do seu 
desempenho pela implementação do 
modelo CAF, através da constituição 
de uma equipa destinada a este 
efeito 
- Embora a comunidade educativa 
tenha sido sensibilizada e se tenha 
envolvido no processo de 
autoavaliação, pelo modelo CAF, a 
adesão por parte dos docentes não 
alcançou o objetivo pretendido 
- Tendo em conta a sua intervenção 
prioritária, foram elaborados planos 
de ação, como meio de tomada de 
decisão e definição de 
orientações/estratégias intencionais, 
o que posteriormente demonstrou-se 
uma melhoria destas fragilidades 
- Configuração da autoavaliação 
como uma ferramenta estratégica de 
planeamento sustentável, numa 
perspetiva de continuidade e 
monitorização de procedimentos 

‐  Ter em conta a recolha sistemática e 
monitorização dos resultados académicos, 
sendo estes analisados pelos órgãos de 
gestão, direção, administração e pelas 
estruturas de coordenação educativa e de 
supervisão pedagógica 
 - Perspetiva-se o desenvolvimento de uma 
Framework do Desenvolvimento 
Pedagógico, para a recolha de boas práticas 
de sala de aula, reflexão das mesmas e 
consequente delineação de oportunidades de 
melhoria do ensino e aprendizagens 
- Planos de melhoria centrados na prestação 
do serviço educativo, com impacto nas 
aprendizagens dos alunos e na melhoria dos 
resultados 
- Reforçar a avaliação formativa como 
instrumento regulador do processo de ensino 
e aprendizagem, sendo feita uma adequação 
de estratégias para os diferentes ritmos e 
dificuldades de aprendizagens dos alunos 
- Generalizar práticas de ensino diferenciado, 
tendo a sua consideração pedagógica ao nível 
da gestão do currículo 
- Operacionalizar processos generalizados de 

Embora a comunidade educativa tenha sido 
sensibilizada e se tenha envolvido no 
processo de autoavaliação, pelo modelo 
CAF, a adesão por parte dos docentes não 
alcançou o objetivo pretendido 
 



articular curricular, a nível vertical e 
horizontal, por forma a orientar o 
desenvolvimento sequencial do currículo e 
respetivas aprendizagens 

Escola Secundária 
Dom Manuel 

Martins (Setúbal) 

‐  Contém uma equipa pela visão 
externa de um amigo crítico, tendo 
este último um papel de relevância 
na realização do diagnóstico, na 
proposta de soluções de melhoria e 
da sua monitorização 
- Preocupação pela recolha de 
evidências para tornar consistentes 
as propostas elaboradas 
- Coerência com as propostas de 
melhoria e com os planos de ação 
implementados a nível individual e 
de departamentos/grupos 
- Impacto notório nas práticas 
pedagógicas, neste caso a 
observação da prática letiva 
Envolvimento e participação da 
comunidade educativa 
- Perspetiva-se um desenvolvimento 
sustentado 

- Maior envolvimento e participação da 
comunidade educativa 
- Incidir na implementação, segundo uma 
perspetiva temporal por ciclos de estudo, a 
articulação e gestão de conteúdos entre as 
várias disciplinas (planificações, planos de 
turma), tendo como finalidade a melhoria dos 
resultados académicos 
- Implementar novas estratégias que deem 
primazia à avaliação formativa e à 
sequencialidade das aprendizagens, para que 
as propostas de diferenciação pedagógica 
sejam mais eficazes e contribuam para a 
melhoria dos resultados 

Impacto reduzido nos resultados académicos 
dos alunos na coerência da autoavaliação 
com os planos de melhoria e planos de ação 

Escola Secundária 
Dr. Augusto César 
da Silva Ferreira 

(Rio Maior) 

- Constituição de uma equipa com 
formação assente no modelo CAF 
- Aplicação de questionários aos 
elementos da comunidade educativa, 
enquanto instrumento que permite 
um conhecimento mais estruturado 
da satisfação face ao funcionamento 
da Escola nos seus vários domínios 
- Tomada de decisões assentes na 

‐  Produção de um relatório em jeito de plano 
de melhoria capaz de identificar as lacunas 
presentes 
- Investimento no tratamento estatístico, 
rigoroso e detalhado, dos resultados dos 
alunos 
- Documentos divulgados à comunidade 
educativa 
 - Reconhecimento de quais as áreas 

Processo de autoavaliação e plano de 
melhoria desarticulados, não havendo por 
isso uma ligação entre os resultados com a 
organização 
 



autoavaliação e monitorização prioritárias na sua intervenção 
- Implementação de medidas que contribuam 
para reduzir a desistência escolar 
- Supervisão da prática letiva, enquanto 
processo que promove o desenvolvimento 
profissional docente 
- Tomada de consideração das opiniões dos 
alunos e seus representantes, para promover 
o maior envolvimento com a escola 
- Articular a autoavaliação com a 
monitorização, como meio de sustentação

Escola Secundária 
Dr. José Afonso, 
Arrentela (Seixal) 

- Equipa de avaliação com o 
objetivo de desenvolver práticas de 
avaliação intencionais e sistemáticas 
- Trabalho desenvolvido no âmbito 
do diagnóstico, propostas de 
melhoria e de monitorização 
- Opção por um novo modelo de 
avaliação ajustado à construção do 
novo projeto educativo  
- Rigor da equipa na recolha de 
evidências para tornar consistentes 
as suas propostas, sendo estas 
fundamentadas e debatidas e 
posteriormente estabelecidas 
prioridades que são implementadas 
nos planos de melhoria 
 - Necessidade de envolvimento da 
comunidade educativa no processo 
- Trabalho sistemático e consistente

- Necessidade de envolvimento da 
comunidade educativa no processo 
- Implementar um trabalho didático na 
articulação e gestão de conteúdos entre as 
disciplinas, para enfatizar a sequencialidade 
das aprendizagens e melhoria dos resultados 
académicos nos vários ciclos de ensino 
- Promover o trabalho cooperativo e reflexivo 
entre os docentes, a fim de promover a 
consistência e melhorar os resultados 
académicos 
- Instituir mecanismos de supervisão da 
prática letiva, como estratégia formativa de 
melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem 

Ação positiva da autoavaliação não visível 
nos resultados académicos dos alunos 
 

Escola Secundária 
João de Barros, 

Corroios (Seixal)

‐  Ainda não é visível a constituição 
efetiva deste processo que regula o 
seu funcionamento.  

- Construir um modelo de autoavaliação que 
corresponda às necessidades e 
especificidades da escola e contribua para o 

‐  O processo de autoavaliação não está ao 
serviço da melhoria da escola, uma vez que 
não está instituído efetivamente e, apesar do 



- Verifica-se um investimento na 
recolha e análise de indicadores de 
taxas de sucesso e insucesso e sua 
posterior evolução, comparando-os 
com as metas estabelecidas 
- Implementação de medidas 
destinadas à melhoria do sucesso 
educativo 
- Aplicação de questionários a uma 
amostra dos elementos da 
comunidade educativa, tratando e 
expressando a sua informação em 
relatórios de autoavaliação. 
Contudo, este investimento tem-se 
evidenciado aquém do esperado, 
uma vez que apresenta debilidades 
na sua elaboração e falta de 
fiabilidade das informações 
apresentadas 
- Ausência de elaboração de planos 
de melhoria 

progresso sustentado da escola 
- Articular a escola com outros nichos de 
autoavaliação 
- Formar uma equipa de autoavaliação e 
prepará-la 
- Investir em processos de recolha de 
informação mais variados, a fim de permitir a 
realização de um diagnóstico organizacional, 
triangulação da informação e análise mais 
fiável e rigorosa 
  - Enfatizar momentos de reflexão relativos à 
análise dos resultados académicos 
 - Definir estratégias destinadas à melhoria, a 
fim de obter progressos e/ou resultados mais 
consistentes 
- Apostar no envolvimento dos alunos, pais e 
Encarregados de Educação no processo de 
tomada de decisão que contribua para o 
funcionamento da escola 
- Divulgar à comunidade educativa os 
resultados obtidos com a prática de avaliação 
- Desenvolver a articulação curricular para 
garantir a sequencialidade das aprendizagens 
e percursos educativos mais coerentes 
- Supervisionar a prática letiva como 
processo de aperfeiçoamento das práticas de 
ensino e melhoria da aprendizagem

investimento na sua realização, estas 
apresentam debilidades na sua elaboração e 
ausência de fiabilidade das informações 
- A produção de recomendações referente ao 
diagnóstico organizacional não apresenta 
uma estrutura responsável pelo seu 
acompanhamento e monitorização, o que 
condiciona a avaliação da sua concretização e 
eficácia 
- Ausência da elaboração de planos de 
melhoria 

Escola Secundária 
de Cacilhas-Tejo 

(Almada) 

- Formação assente no modelo CAF, 
- Esforço da equipa no tratamento e 
análise de informação, no 
planeamento de ações de melhoria e 
no acompanhamento da ações 
implementadas 

- Necessidade de garantir uma cultura de 
autoavaliação que conduza à sua 
interiorização e apropriação de ações. 
- Identificar concretamente as causas do 
insucesso escolar, de modo a tentar definir 
ações de melhoria adequadas para a sua 

- No que diz respeito à autoavaliação, apenas 
a partir do ano letivo de 2010/2011 foram 
aplicados questionários de satisfação aos 
membros da comunidade de educativa, o que 
teve repercussões na elaboração dos planos 
de melhoria 



- O Conselho pedagógico elegeu 
como prioridades a avaliação de 
processos e divulgação de resultados 
e a promoção do sucesso educativo 
- O seu progresso ainda não é 
sustentado, apesar de haver a 
necessidade de possibilitar e 
introduzir ações de melhoria com 
impacto na vida escolar apropriação 
de ações de melhoria 
- Não há evidência de articulação 
entre o trabalho da equipa com 
algumas das suas ações 

resolução 
- Incentivar a participação dos pais e 
Encarregados de Educação nos processos de 
decisão que possibilitem o desenvolvimento 
da escola 
- Investir numa lógica de trabalho 
cooperativo, interdisciplinar e transversal às 
estruturas de coordenação e supervisão 
pedagógica, a fim de promover a articulação 
das aprendizagens com os percursos 
educativos sustentados 
- Implementar processos de observação da 
prática letiva, enquanto meio de 
desenvolvimento profissional docente e 
melhoria das práticas de ensino, 
aprendizagens e resultados 
- Monitorização sistemática e avaliação da 
eficácia das ações de melhoria 

-Ausência de clareza na relação entre as 
ações propostas e implementadas e as suas 
repercussões no cumprimento dos objetivos 
expressos no projeto educativo 
- Apesar de um haver um esforço de 
redefinição de estratégias, há uma dispersão 
nas ações a realizar, o que se verifica no facto 
da avaliação das mesmas não se refletir nas 
aprendizagens dos alunos nem no 
planeamento/organização da escola 
- O progresso da autoavaliação ainda não é 
sustentado 
- Não há evidência de articulação entre o 
trabalho da equipa com algumas das suas 
ações 

 



 

Agrupamentos de 
escolas (2) 

Relatórios de Avaliação externa das escolas do ano letivo 2012/2013 da Área Territorial de Inspeçãode Lisboa e Vale do Tejo 
Autoavaliação Propostas de melhoria Áreas de melhoria 

Agrupamento de 
escolas Fernando 
Pessoa (Lisboa) 

- Pouca evolução dos seus 
procedimentos desde  a primeira 
avaliação externa 
- Apesar da sua integração no 
programa TEIP, a sua práticas é 
redutora quando apenas centrada nos 
resultados 
- Ausência de um processo 
sistemático de autoavaliação 
- Ações de melhoria somente 
baseadas em análise empíricas 
- Equipa hibrída e alargada a toda a 
comunidade 

- Incidir no plano de atividades, devido à 
falta de articulação entre os documentos-
chave do agrupamento 
- Acompanhamento e monitorização do 
processo de autoavaliação, de modo a 
garantir o seu impacto na melhoria 
- Maior utilização das tecnologias de 
informação no Ensino Pré-escolar e 1.º ciclo 
e comunicação por forma a potenciar a 
melhoria das aprendizagens e resultados 

- Pouca evolução dos seus procedimentos 
desde o ano da sua primeira avaliação 
externa 
- Apesar da sua integração no programa 
TEIP, as práticas de autoavaliação 
continuaram muito centradas nos resultados 
- A prestação do serviço educativo, gestão e 
outras práticas não são alvo de autoavaliação 
estruturada e sistemática 
- Ações de melhoria somente baseadas em 
análise empíricas 
- Processo longe da sua consolidação, uma 
vez que só recentemente se revela com maior 
colaboração e abrangência 

Agrupamento de 
escolas Luís 

António Verney 
(Lisboa) 

- A Equipa envolve os membros da 
comunidade educativa, por 
processos auscultação 
- Trabalho de autoformação com o 
apoio de um perito externo (antes 
amigo crítico) 
- Produção de um instrumento 
introspetivo e consistente do 
desempenho institucional que 
disponibilizou informação relevante 
para a tomada de decisões ao 
aperfeiçoamento contínuo das 
práticas e melhoria da qualidade do 
desempenho. 
- Investimento de trabalho de 

‐  Desenvolver um trabalho voltado para o 
estabelecimento de metas mensuráveis e que 
definam o grau de concretização das mesmas 
e como as atividades e projetos inscritos no 
plano anual 
- Promover maior visibilidade no âmbito a 
Educação pré-escolar, para a sua maior 
integração 
- Generalização e consolidação de práticas e 
diferenciação pedagógica para incentivar o 
sucesso 
- Incentivar a participação dos pais, através 
da colaboração e entreajuda como contributo 
para a superação dos problemas sentidos 
- Realizar a gestão vertical do currículo, no 

 



diagnóstico e análise, que sustenta 
este processo nas decisões relativas 
à liderança e planos de melhoria 
 - Trabalho a par com o 
Observatório de Qualidade no diz 
que respeito à informação 
-Processo voltado para o 
acompanhamento, o que incentivou 
uma relação causa-efeito, momentos 
de reflexão e impacto no 
planeamento e organização 
- Metodologia  regular e sistemática 
- Comunicação eficaz 

sentido do desenvolvimento das 
aprendizagens dos alunos 

Agrupamento de 
escolas Manuel da 
Maia (Lisboa) 

- A parceria entre a equipa e a 
empresa de consultodoria, que 
permitiu a implementação do 
modelo CAF foi mal sucedida 
- Aplicação de questionários a um 
grupo mais alargado da comunidade 
educativa e com aspetos de natureza 
organizacional e pedagógica recente 
- O conselho pedagógico e os 
departamentos, a par com o projeto 
TEIP, sugerem as que vão dar 
origem ao plano de melhoria 
- Apesar do processo já se revelar 
participado, abrangente e com 
práticas desenvolvidas e articuladas, 
ainda se apresentam algumas 
dúvidas sobre a sua consolidação 
porque não apresenta um 
desenvolvimento sustentado 

- Consolidar o processo de autoavaliação 
para permitir um desenvolvimento sustentado 
do agrupamento 
- Adoção de estratégias de ensino e 
aprendizagem que se traduzam na melhoria 
dos resultados académicos 
- Potenciar as práticas pedagógicas e o 
desenvolvimento das aprendizagens pelo 
recurso a equipamentos e meios informáticos 
- Generalizar práticas de diferenciação 
pedagógica 

- Os relatórios de AEE não apresentam a 
inclusão de recomendações  
- Apesar do processo de autoavaliação já se 
revelar participado, abrangente e com 
práticas desenvolvidas e articuladas, ainda se 
apresentam algumas dúvidas sobre a sua 
consolidação porque não apresenta um 
desenvolvimento sustentado 

Agrupamento de - Tem sido feita a sistematização de - Adotar uma estratégia partilhada pelos - Apesar da sistematização de alguns dados 



escolas Patrício 
Prazeres (Lisboa) 

alguns dados estatísticos para fins de 
reflexão dos profissionais, ainda que 
realizado de modo descontínuo e 
não integrado numa estratégia 
partilhada para a melhoria 
- Foi realizado um diagnóstico 
assente no modelo CAF, cujas 
conclusões e recomendações foram 
divulgadas à comunidade educativa 
e debatidas no Seminário Anual com 
o tema “A autoavaliação da minha 
escola - e agora o que fazer com 
ela?”. Neste evento foram 
constituídos grupos de trabalho que, 
juntamente com o conselho 
pedagógico tinham a 
responsabilidade de elaborar 
propostas de intervenção nas áreas 
consideradas prioritárias. Porém, 
esta finalidade não foi realizada e 
por isso a Direção decidiu avançar 
com o projeto que permitiu o 
Agrupamento integrar no programa 
TEIP 
 - O projeto de integração no 
programa TEIP permitiu o seu 
desenvolvimento organizacional, 
uma vez que identifica eixos 
prioritários e estabelece um plano 
transversal e enquadrado com os 
recursos, metas e monitorização 

profissionais, que envolvendo os alunos, pais 
e comunidade educativa, previna e resolva 
eficazmente as situações de risco que 
dificultam as aprendizagens 
- Proceder à articulação curricular entre os 
níveis de educação e ensino, com base num 
plano de estudos que incentive o 
desenvolvimento do currículo e a ação dos 
docentes nas áreas curriculares prioritárias 
- Elaborar estratégias de diferenciação 
pedagógica e metodologias de ensino 
diferenciadas, a fim de aumentar o interesse, 
aprendizagens e o envolvimento dos alunos 
- Dar continuidade ao projeto de 
autoavaliação e implementar o seu plano de 
melhoria 
- Promover a participação e subsidiariedade 
das lideranças intermédias na tomada de 
decisão e na implementação de ações, 
contribuindo para a continuidade do 
progresso da prestação de serviço educativo 
reconhecido pela sua qualidade 

estatísticos sobre a autoavaliação, para fins 
de reflexão dos profissionais, esta é realizada 
de um modo descontínuo e não integrado 
numa estratégia partilhada e voltada para a 
melhoria 
- Devido ao facto do Agrupamento se 
encontrar numa fase inicial da sua integração 
num projeto e plano de melhoria, que permita 
enveredar a sua estratégia nas áreas 
prioritárias da ação educativa e no processo 
de ensino e aprendizagem, e deste ser pouco 
sustentado, considera-se que não foi superada 
lacuna “Inexistência de um processo de 
autoavaliação que permita, (…), estabelecer 
planos de ação para a melhoria” identificada 
na avaliação externa anterior 

Agrupamento de 
Escolas Piscinas-

- É da preocupação dos seus 
responsáveis aperfeiçoar o modelo 

- Incentivar o trabalho dos docentes e os seus 
parceiros, nomeadamente na diversificação 

 



Olivais (Lisboa)  das atividades desenvolvidas pelo 
Observatório da Qualidade, 
nomeadamente pela recolha de 
informaçãoe sua análise para tornar 
consistente as reflexões críticas das 
estruturas escolares 
- Após a análise/tratamento dos 
dados, é elaborado anualmente um 
relatório com base numa análise 
SWOT, sendo divulgado numa 
plataforma moodle e apresentado 
pelos responsáveis ao conselho geral 
e pedagógico, para fins de debate e 
onde são recolhidos contributos para 
o plano de melhoria 
- O trabalho feito neste âmbito tem 
sido significativo e consequente 
numa perspetiva de 
desenvolvimento sustentado, sendo 
participado e abrangente  

das metodologias de ensino e de 
diferenciação pedagógica, com reflexos na 
melhoria, com reflexo na melhoria dos 
processos de ensino e aprendizagem 
- Reforçar a participação dos alunos em 
atividades na sua autonomia e 
responsabilização 
-Incluir a contextualização e 
desenvolvimento sequencial do currículo nos 
documentos estruturantes 
- Alargamento e estabilização das práticas de 
avaliação contínua para a regulação das 
aprendizagens 
- Reforçar a participação dos pais e 
encarregados de educação, quer a nível dos 
seus educados quer das associações 

Agrupamento de 
escolas Aquilino 
Ribeiro (Oeiras) 

 - A Integração no programa TEIP 
veio reforçar as suas práticas 
- A equipa, constituída por docentes, 
é experiente e motivada e envolve 
todos os membros da comunidade 
educativa por procedimentos de 
auscultação 
 - Elaborou-se um projeto que, ao 
desenvolver o domínio de prestação 
do serviço educativo, serviu como 
base à conceção do projeto 
educativo 
- É elaborado anualmente um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Espera-se um alargamento da autoavaliação 
às práticas de ensino, enquanto oportunidade 
de melhoria 
- Incidir na monitorização da implementação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainda que sendo visível o impacto das ações 



relatório, enquanto instrumento de 
orientação estratégica, que 
proporciona elementos de avaliação, 
permite a realização de ajustes ao 
projeto educativo e a elaboração dos 
planos de melhoria, congregados no 
plano anual de atividades, a fim de 
concretizar as metas estabelecidas e 
verificar a evolução da organização 
educativa. É ainda de referir que o 
mesmo é divulgado à comunidade 
educativa 

das estratégias estabelecidas para a 
indisciplina 
- Proceder na orientação frequente das ações 
de melhoria, a fim de evitar desvios 
- Supervisionar a prática letiva, enquanto 
estratégia de desenvolvimento profissional 
docente 
- Consolidar das práticas de diferenciação 
pedagógica em sala de aula, para promover o 
sucesso dos alunos 

implementadas em diversas áreas, são 
registados desvios no cumprimento das metas 
estabelecidas e uma deficiente monitorização 
das ações 

Agrupamento de 
escolas Avelar 
Brotero (Odivelas) 

- A realização de um diagnóstico 
organizacional assente no modelo 
CAF, foi o ponto inicial para a 
implementação de um plano de 
melhoria com intervenção em áreas 
prioritárias. O plano de melhoria 
registou uma boa execução e 
contornou algumas das fragilidades, 
estando por base na tomada de 
decisão e definição de 
orientações/estratégias. Neste 
sentido, a equipa de autoavaliação 
realizou um plano de melhoria com 
novas prioridades a incidir a ação do 
agrupamento (reforço do 
autoquestionamento e mobilização 
da comunidade escolar) 
- A autoavaliação é vista como uma 
“ferramenta estratégica de 
planeamento” que é realizada 
continuamente numa perspetiva de 

- Alargar o âmbito da autoavaliação às 
práticas de ensino em sala de aula e sua 
reflexão, uma vez que permite a melhoria dos 
processos “ ensinar a aprender” 
- Operacionalizar a articulação curricular, de 
modo a que se centre num plano de estudo 
orientado para o desenvolvimento do 
currículo e para o impacto nas aprendizagens 
e resultados 
- Investir em metodologias que promovam o 
envolvimento dos alunos na construção das 
suas aprendizagens 
- Consolidar a monitorização do processo de 
ensino e aprendizagem que posteriormente 
sustentem estratégias de melhoria 
- Generalizar a avaliação numa lógica 
formativa, reguladora de aprendizagens e que 
seja capaz de melhorar as práticas 
pedagógicas 

 



monitorização dos procedimentos e 
sustentabilidade 

Agrupamento de 
escolas Dr. 
Lourenço Vicente 
(Lourinhã) 

- Constituição de uma equipa de 
autoavaliação pouco representativa, 
com formação especializada e 
experiência insuficiente, o que gerou 
dificuldades na escolha de um 
modelo adequado para enquadrar o 
projeto de autoavaliação e para 
construir o instrumento de recolha 
de dados 
- O diagnóstico teve por base os 
aspetos mencionados nos dois 
projetos educativos (pela agregação 
do agrupamento em 2010), na 
auscultação dos alunos, diretores de 
turma e associações de pais 
- Apesar das lacunas existentes no 
processo, a comunidade escolar 
concordou com os pontos fracos e 
fortes identificados, sendo um 
fundamento para prioridades de 
intervenção estabelecidas 
- Tem sido feita a reflexão pelo 
conselho pedagógico e estruturas, 
tendo em vista a melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem, 
e a definição de metas relativas ao 
sucesso. Porém, ainda não estão 
instituídas práticas regulares de 
recolha e tratamento de dados que 
abranjam todas as áreas de prestação 
do serviço educativo 

- Construir um projeto de autoavaliação que 
articule e sistematize o contributo dos vários 
órgãos e estruturas, envolva a comunidade 
educativa, que seja um meio para a 
implementação do plano de melhoria, 
contribua para a instituição das dinâmicas de 
autorregulação e aumente o sucesso 
progressivo do ensino e aprendizagem 
- Identificar e refletir sobre os fatores 
internos explicativos do insucesso para 
implementar ações de melhoria eficazes para 
os resultados e aprendizagens 
- Executar uma estratégia partilhada que 
reforce ações destinadas a melhorar o 
comportamento dos alunos em sala de aula 
- Promover a gestão do currículo 
- Realizar a observação da prática letiva, em 
jeito de aperfeiçoamento das práticas de 
ensino e desenvolvimento profissional 
docente 
- Construir práticas de diferenciação 
pedagógica com recurso a metodologias 
diversificadas 

- Equipa de autoavaliação recente, mas pouco 
representativa dos membros da comunidade 
escolar, com formação especializada e 
experiência insuficiente, o que gerou 
dificuldades na escolha de um modelo 
adequado para enquadrar o projeto de 
autoavaliação e para construir o instrumento 
de recolha de dados 
- O processo de autoavaliação foi 
considerado “lento” e com falta de 
sistematicidade 
- Apesar de ser realizada a reflexão pelo 
conselho pedagógico e estruturas, tendo em 
vista a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem e a definição de metas 
relativas ao sucesso, ainda não estão 
instituídas práticas regulares de recolha e 
tratamento de dados que abranjam todas as 
áreas de prestação do serviço educativo 



Agrupamento de 
escolas D. Sancho I 
- Pontével (Cartaxo) 

- Foi constituída recentemente uma 
equipa de autoavaliação por 
docentes mas com alterações 
frequentes no número de elementos 
e representantes da comunidade 
educativa 
- Devido à falta de formação, foi 
feita recolha e tratamento de dados e 
materiais, a fim de refletir e 
determinar áreas de trabalho 
prioritárias, reconhecido como 
exaustivo e com pouco 
reconhecimento e impacto positivo 
na organização 

 - Ampliar e tornar consistente e sequencial o 
trabalho desenvolvido no âmbito da 
autoavaliação e melhoria do serviço 
educativo prestado 
- Identificar causa pertinentes para o 
insucesso dos resultados académicos, a fim 
de construir um plano de melhoria eficaz 
- Aferir critérios e instrumentos de avaliação 
para assegurar a confiança na autoavaliação e 
resultados 
- Institucionalizar práticas de supervisão das 
atividades letivas que permitam a 
monitorização da eficácia do planeamento 
individual 
- Definir medidas e uma estratégia partilhada 
pelos profissionais para precaver e/ou 
resolver situações de indisciplina 
- Generalizar os processos de articulação 
curricular para tornar sequencial e 
consistente as aprendizagens 
- Definir metas quantificáveis para o final do 
período de vigência do projeto educativo 
(incluindo prioridades e metas intermédias) e 
que comprometam as lideranças pelos 
resultados 

- Equipa de autoavaliação recente, instável; 
quanto ao número de elementos e 
representantes da comunidade educativa e 
com formação insuficiente 
- Foi feita recolha e tratamento de dados e 
materiais, a fim de refletir e determinar áreas 
de trabalho prioritárias, reconhecendo-se 
como um trabalho exaustivo e com pouco 
reconhecimento e impacto positivo na 
organização 

Agrupamento de 
escolas da Alapraia 
(Cascais) 

 - Considera-se significativo a 
necessidade do Agrupamento em 
estabelecer um processo de 
autoavaliação consistente e refletido. 
- A sua equipa, ainda que limitada 
na sua constituição (somente 
docentes) e com formação 
especializada insuficiente, revelou 

- Necessidade de investir em formação, 
constatando-se um compromisso no sentido 
de fortalecer através do aumento da 
representatividade 
- Analisar e refletir sobre os resultados 
académicos, processo de ensino e 
aprendizagem 
- Reforçar a articulação curricular 

- A equipa de autoavaliação é limitada na sua 
constituição (somente docentes) e com 
formação especializada insuficiente 
- Revelaram-se algumas fragilidades nos 
instrumentos utilizados na avaliação do 
projeto educativo, uma vez que não foram 
testados previamente e o esforço não foi ao 
encontro da sensibilização da comunidade 



um trabalho meritório ao ter 
produzido dois relatórios. 
- Revelaram-se algumas fragilidades 
nos instrumentos utilizados na 
avaliação do projeto educativo, uma 
vez que não foram testados 
previamente e o esforço não foi ao 
encontro da sensibilização da 
comunidade educativa 
- Construiu-se um plano de melhoria 
direcionado para o “aperfeiçoamento 
curricular horizontal e vertical”, 
produzido por um grupo de docente 
eleito entre pares e que teve 
subjacente o projeto de participação 
da diretora do agrupamento. Existe 
fontes de informação de conceito 
autoavaliativo e com reflexo no 
processo de tomada de decisão, a 
fim de as integrar em mecanismos 
explícitos e estruturados de 
monitorização sistemática, 
calendarizada e responsabilizada. 
- É perspetivada como uma área a 
incrementar, a fim de congregar de 
forma sustentada, as opções 
estratégicas sustentadas de gestão e 
permitir uma visão de todos os 
domínios da organização 
- É vista como merecedora de maior 
atenção por parte dos responsáveis, 
esperando-se a divulgação e a 
análise dos resultados obtidos, a 

interdepartamental com a definição concreta 
das estratégias a utilizar e a verificação da 
sua eficácia na melhoria das aprendizagens 
- Orientar as práticas de avaliação das 
aprendizagens numa vertente formativa, 
reforçando um papel mais ativo dos alunos 
na autorregulação 
- Calendarizar as linhas de atuação 
delineadas para a consecução das metas e 
objetivos, suportando-as em indicadores que 
possam avaliar a sua concretização e 
impacto, a fim de facilitar e verificar a 
eficácia do trabalho desenvolvido 
- Optimizar os circuitos de informação e 
comunicação externos de modo eficaz, a 
informação e a mobilização da comunidade 
educativa para as iniciativas desenvolvidas 
no agrupamento 
- Promover um processo de autoavaliação 
sistemático e agregador, que comprometa a 
comunidade educativa em mecanismos 
explícitos e estruturados de monitorização 
sistemática dos processos, em ordem a 
sustentar, de forma consequente, as tomadas 
de decisão ao nível do planeamento, da 
gestão das atividades e práticas profissionais 

educativa 
 



reflexão consistente dos seus 
processos, de modo a consolidar 
uma linha de atuação orientada para 
a melhoria organizacional 

Agrupamento de 
escolas da Apelação 
(Loures) 

- As suas práticas são visiveis nas 
reflexões sobre os resultados 
escolares realizadas pelos conselhos 
de turma e nas reuniões de 
departamento e de conselho 
pedagógico, sendo relevantes na 
apresentação das estratégias de 
melhoria. Contudo, o seu processo 
não se encontra estruturado, sendo 
reconhecida a necessidade de criar 
um instrumento de gestão do 
progresso do agrupamento e de uma 
equipa que o conduza numa 
perspetiva articulada com o objetivo 
de identificar os fatores do insucesso 
intrínsecos à prestação do serviço 
educativo. 
- A estruturação do processo de 
autoavaliação não contempla a 
participação de todos os membros da 
comunidade educativa. 
- A sua ação prioritária incide no 
Sucesso escolar, procedendo à 
recolha e análise da informação, 
através da realização de estudos e 
observação de aulas do diretor, com 
o objetivo de melhorar as 
aprendizagens. 
- É reconhecido que a sua equipa e o 

- Realizar um projeto de autoavaliação que 
envolva a comunidade educativa, conduza à 
implementação de planos de melhoria e que 
permita a autoregulação e o progresso 
sustentado 
- Generalizar e consolidar as práticas 
avaliativas, critérios, instrumentos de 
avaliação e maior diversificação da avaliação 
dos alunos para maior regulação e melhoria 
das aprendizagens 
- Desenvolver atividades interdisciplinares 
nas turmas (principalmente no 2.º e 3.º ciclo), 
com características mobilizadoras e com 
incidência em sala de aula, a fim de potenciar 
o ensino e a aprendizagem 
- Implementar práticas de diferenciação 
pedagógica, como estratégia promotora da 
integração escolar e de autoestima dos 
alunos, para atender às necessidades e 
fomentar aprendizagens significativas 
-  Construção de um plano de estudos, com as 
estratégias de concretização e 
desenvolvimento do currículo que promova a 
articulação curricular 

A estruturação do processo de autoavaliação 
não contempla todas as dimensões do 
agrupamento e a participação de todos os 
membros da comunidade educativa. 
 



acompanhamento do conselho geral 
e dos órgãos e estruturas de 
coordenação educativa e supervisão 
pedagógica, conjugado o seu esforço 
com a comunidade educativa 
permitirá a implementação de 
práticas  de autoavaliação 
sistemáticas e integradas num 
projeto, a fim de promover o 
desenvolvimento de ações de 
melhoria. 

Agrupamento de 
escolas da Benedita 
(Alcobaça) 

- Os resultados da anterior ação de 
AEE reflete-se nas ações de 
melhoria que integram o projeto 
educativo, as quais foram definidas 
em articulação com as dificuldades 
identificadas e com os resultados 
-  É evidente o progresso dos seus 
procedimentos baseado no modelo 
CAF, pois é assente num processo 
coerente e ajustado às ações 
decorrentes, tem identificadas as 
prioridades a integrar o plano de 
melhoria e constituídos  grupos de 
trabalho para a sua 
operacionalização 
- É considerada como um contributo 
para regular o funcionamento do 
agrupamento, orientando a gestão 
através de ações que visam o 
aperfeiçoamento do serviço prestado 
e dos resultados dos alunos. 
- É considerado positivo o 

- Incrementar uma comunicação mais clara 
das opções de gestão, para facilitar a adesão 
às mudanças do funcionamento 
organizacional 
- Promover uma maior autonomia e 
envolvimento de lideranças intermédias em 
todas as decisões que se relacionam com as 
suas competências 
- Estruturar e organizar o projeto educativo 
de modo claro e objetivo, permitindo a 
apropriação do que é essencial por parte da 
comunidade educativo 
- Implementar práticas de supervisão  em sala 
de aula, como contributo para o 
desenvolvimento profissional dos docentes 
- Desenvolver um plano de ação direcionado 
para a monitorização e melhoria dos 
comportamentos em sala de aula, assente na 
uniformização de procedimentos e numa 
ação assumida pelos profissionais 

 



envolvimento e representatividade 
da comunidade educativa 
-  Existem oportunidades de 
aperfeiçoamento e alargamento dos 
seus domínios a outras áreas, 
enfatizando os resultados escolares, 
percurso dos alunos e práticas de 
ensino 

Agrupamento de 
escolas Damião de 
Goes (Alenquer) 

- As fragilidades identificadas na 
antiga AEE  foram retomados em 
articulação com os resultados da 
autoavaliação. No entanto, nem 
todos os pontos fracos foram 
superados, constatando-se ações 
com impacto na reorganização 
escolar, melhoria das práticas 
profissionais e nos resultados dos 
alunos 
- Tem coexistido os dispositivos e 
seus procedimentos. Os resultados 
apurados possibilitaram a 
identificação de áreas prioritárias 
que fundamentaram o projeto 
educativo  e que demonstra 
coerência com ações de melhoria 
- Como prioridades dos documentos 
estratégicos salienta-se um sistema 
integrado de autoavaliação, bem 
como a abrangência dos diferentes  
órgãos e estruturas de supervisão 
pedagógica e orientação educativa 
- Destaca-se o carácter meta-
avaliativo, podendo beneficiar do 

- Fomentar a participação dos pais e 
encarregados de educação na vida da escola, 
como meio de incentivar o desempenho 
académico dos alunos 
-  Implementar iniciativas que favorecem o 
desenvolvimento do sentido de presença de 
uma cultura de escola 
-  Implementar procedimentos de supervisão 
da prática letiva e o seu acompanhamento, 
visando o aperfeiçoamento do processo de 
ensino e aprendizagem e melhoria dos 
resultados dos alunos 
- Promover a gestão sequencial e articulada 
do currículo, como meio de potenciar a ação 
educativa e favorecer aprendizagens 
- Identificar as causas de desistência e dos 
fatores de insucesso nos cursos de educação e 
formação e profissionais, a fim de 
incrementar medidas para contornar  e que 
contribuam para a melhoria dos resultados 

 



alargamento da equipa a elementos 
não docentes, reforçando o 
envolvimento da comunidade 
educativa nos processos de melhoria 
e a sua sustentabilidade como 
instrumento de reorganização 
estratégica e contínua 

Agrupamento de 
escolas de Azeitão 
(Setúbal) 

-  Constituição de um Observatório 
de Qualidade, que anualmente tem 
incidido a sua ação num 
determinado campo e a redação de 
um relatório de diagnóstico com a 
identificação de pontos fortes, áreas 
de melhoria e outros aspetos 
- Em paralelo existem outras equipas 
responsáveis por estas práticas, 
nomeadamente a nível de recolha e 
organização de informação 
estatística sobre os resultados 
académicos, avaliação do plano 
anual de atividades e projeto 
educativo, entre outras. Todavia, a 
sua ação em parelo com o 
Observatório de Qualidade não 
demonstrou vantagens do 
funcionamento das suas estruturas e 
grupos de trabalho, havendo uma 
limitação na análise de campos 
muito específicos 
- A informação do diagnóstico 
disponibilizado pelo Observatório de 
Qualidade e grupos de trabalho tem 
desencadeado a implementação de 

- Realizar o acompanhamento, monitorização 
e avaliação da eficácia das medidas 
implementadas, a fim de consolidar uma 
cultura de autoavaliação e garantir o 
progresso sustentado 
-  Supervisionar a atividade letiva em sala de 
aula como estratégia orientada para melhorar 
a aprendizagem e resultados dos alunos 
- Consolidar as ações de articulação 
curricular entre os três ciclos do ensino 
básico para assegurar uma maior 
sequencialidade das aprendizagens e um 
impacto nos resultados 
- Desenvolver estratégias nas disciplinas 
registadas com maior índice de insucesso e 
no trabalho realizado com os alunos com 
dificuldades de aprendizagem, a fim de 
melhorar o seu sucesso escolar 

A ação da equipa de avaliação em parelo com 
o Observatório de Qualidade não demonstrou 
vantagens do funcionamento das suas 
estruturas e grupos de trabalho, havendo uma 
limitação na análise de campos muito 
específicos 



planos de melhoria.  
- Os seus planos de ação são 
orientados para a superação dos 
problemas encontrados 
-  O acompanhamento, a 
monitorização e a avaliação da 
eficácia das ações implementadas 
são campos a melhorar com 
articulação com as práticas de 
autoavaliação para levar ao processo 
sustentado 
-  É destacado o  envolvimento da 
comunidade educativa nesta prática 
(aplicação dos questionários, 
implementação do projeto 
educativo, avaliação do plano anual 
de atividades e divulgação dos 
resultados) 

Agrupamento de 
escolas de 
Carcavelos 
(Cascais) 

-  O seu processo é estruturado e 
possibilitou um diagnóstico 
abrangente da organização. A sua 
equipa colaborou com uma empresa 
de consultoria, cuja apresentou uma 
proposta de modelo de 
“Autoavaliação das escolas em 5 
passos”  
-  A equipa é constituida por 5 
docentes e com um grupo designado 
de “focagem”, alargado à 
comunidade educativa, o que levou 
à constituição de indicadores e à 
validação de instrumentos utilizados 
pela empresa 

‐  Sustentar  opções estratégicas de gestão em 
planos de melhoria, suportados em 
indicadores que permitam avaliar o seu 
impacto nos resultados e agilizar a 
verificação a eficácia do trabalho 
desenvolvido 
-  Otimizar os circuitos de comunicação 
externos, de modo a garantir a eficácia da 
informação e a mobilização da comunidade 
educativa para as iniciativas desenvolvidas 
-  Articular o plano de atividades com o 
projeto educativo, clarificando o contributo 
das iniciativas planeadas para concretização 
dos objetivos estratégicos 
- Criar estratégias conducentes à melhoria 

A equipa de avaliação tem pouca 
representatividade dos elementos da 
comunidade educativa e não se antevê  a 
viabilidade do seu alargamento a outros 
elementos que não sejam docentes, uma vez 
que consideram uma dificuldade a 
consiliação de  horários para a realização das 
tarefas 



-  Os resultados foram apresentados 
pela equipa em sessão pública e o 
relatório foi divulgado na página da 
web e endereços eletrónicos da 
comunidade educativa 
- A prática é instituída (recolha, 
tratamento estatístico e reflexão 
sobre os resultados académicos dos 
alunos, alargado à elaboração de 
relatórios de execucação e de 
avaliação das diferentes atividades e 
iniciativas pelos grupos de trabalho 
e lideranças intermédias) o que 
reflete uma atitude critíca de 
autoquestionamento 
- Na análise de documentos, o 
diretor delineia propostas e toma 
decisões ao nível do planeamento da 
atividade educativa, revelando-se 
determinante para a definição da 
política estratégica 
-  A metodologia e os princípios do 
modelo foram apropriados pela 
equipa, considerando-se detentora 
de conhecimentos e ferramentas 
necessárias para dar continuidade ao 
ciclo de avaliação com autonomia. 
Contudo,  a equipa de avaliação tem 
pouca representatividade dos 
elementos da comunidade educativa 
e não se antevê  a viabilidade do seu 
alargamento a outros elementos que 
não sejam docentes, uma vez que 

consistente dos resultados nos exames 
nacionais 



consideram uma dificuldade a 
consiliação de  horários para a 
realização das tarefas 
- Tendo como ponto de partida a 
agenda do plano de melhoria 
elaborada pela empresa, a equipa 
está focalizada na constituição de 
grupos de trabalho que irão produzir 
planos de ação para cada uma das 
áreas de intervenção pedagógica 
prioritária (reforço da articulação 
curricular, consolidação da política 
de avaliação das aprendizagens e 
valorização do capital humano). 
Estes planos são calendarizados, 
contém responsáveis identificados, 
medidas objetivas suportadas em 
indicadores que permitam avaliar o 
seu impacto nos resultados e 
agilizem a verificação da eficácia do 
trabalho 
-  Registou-se uma evolução 
significativa das práticas, que, sendo 
prosseguidas e consolidadas, darão 
corpo a um instrumento de melhoria 
global da organização, sustentando 
opções estratégicas e reforçando 
efeitos no planeamento, gestão das 
atividades e práticas profissionais 

Agrupamento de 
escolas de 
Alhandra, 
Sobralinho e São 

- Foi criada uma equipa para 
implementar uma dinâmica de 
autoavaliação que permitisse fazer a 
monitorização dos progressos 

- Reforçar estratégias diversificadas nas 
disciplinas com menor sucesso de modo a 
melhorar as aprendizagens e os resultados 
dos alunos 

Apesar do esforço realizado para elaborar e 
consolidar o diagnóstico geral, foram 
detetadas lacunas no que diz respeito à 
composição da equipa (pouco heterogénea) e 



João dos Montes 
(Vila Franca de 
Xira) 

alcançados, sendo os resultados do 
trabalho efetuado apresentados à 
comunidade. Todavia, apesar do 
esforço realizado para elaborar e 
consolidar o diagnóstico geral, 
foram detetadas lacunas no que diz 
respeito à composição da equipa 
(pouco heterogénea) e na falta de 
cobertura à totalidade das áreas 
avaliáveis 
- Considerou-se necessário investir 
em formação específica, sendo 
pedido auxílio/suporte fora das 
escolas. No âmbito da adesão ao 
projeto EPIS - Escolas do Futuro 
(empresários pela inclusão social), 
iniciou-se uma reflexão ao nível dos 
órgãos de gestão, das estruturas 
intermédias e da equipa de 
autoavaliação, a fim de fazer um 
diagnóstico organizacional, redifinir 
áreas de intervenção, identificar 
pontos fortes e fracos e definir ações 
de melhoria. Este modelo foi sujeito 
a ajustes parar tornar a abordagem 
do processo mais eficaz e 
metodologicamente mais 
sustentável, contando com o 
colaboração de um consultor com 
funções de assessoria e que prestou 
formação acreditada aos seus 
elementos, o que se constitui uma 
mais-valia para a consolidação do 

- Criar processos de articulação curricular em 
todas as áreas e ciclos de ensino, de modo a 
garantir a sequencialidade das aprendizagens 
-  Generalizar  o uso da tecnologias de 
informação e comunicação pelas 
crianças/alunos da Educação Pré-escolar e do 
1.º ciclo, de modo a aproveitar todas as 
potencialidades destes recursos para o 
desenvolvimento das suas aprendizagens 

na falta de cobertura à totalidade das áreas 
avaliáveis 
 



processo avaliativo 
- O trabalho realizado no âmbito dos 
mecanismos de autoavaliação 
instítuidos e ações de melhoria, 
indicam uma boa progressão embora 
que lentamente ao que seria 
desejável. É também participado, 
abrangente e encontra-se no 
caminho da consolidação 

Agrupamento de 
escolas Ferreira do 
Zezêre 

-  Para além dos docentes a equipa 
passou a integrar representantes da 
comunidade escolar, destacando-se 
uma maior consistência e qualidade 
no tratamento estatístico dos dados 
- O processo é reconhecido pela 
comunidade educativa como 
fundamental à evolução e teve 
impacto na elaboração de um plano 
de ações de melhoria e nas 
dinâmicas de gestão e organização 
escolar, perspetivando a progressão 
dos resultados 
- O trabalho e considerado 
consistente e continuado, ainda que 
não existam evidências de uma 
relação estreita com aspetos 
fundamentais da ação educativa. 
Esta questão foi objeto de análise e 
de reflexão sobre aspetos a melhorar 
- Considera-se necessário o 
aperfeiçoamento dos planos de 
melhoria, no sentido de determinar 
maior responsabilidade por parte dos 

- Institucionalizar práticas de supervisão das 
atividades letivas, que permitam a 
monitorização da eficácia do planeamento 
individual em termos de sucesso académico 
- Organizar planos de ações de melhoria com 
explicitação de mecanismos estruturados de 
monitorização sistemática dos processos, 
com vista a promover o seu impacto nas 
práticas de ensino 
-  Aferir critérios e instrumentos de avaliação 
para garantir a confiança na autoavaliação e 
resultados 
-Operacionalizar processos generalizados de 
articulação horizontal e vertical do currículo, 
contribuindo para o reforço da consistência e 
sequencialidade das aprendizagens 
-  Identificar causa específicas do sucesso e 
insucesso, intrínsecas ao processo de ensino e 
aprendizagem, tendo em vista a eficácia dos 
planos de ação elaborados 
-  Assumir responsabilidades por parte das 
lideranças intermédias no que respeita ao 
contéudo funcional dos cargos, perspetivando 
a melhoria dos resultados académicos 

 



implicados relativamente à eficácia 
das atividades implementadas ou a 
implementar, instituindo 
mecanimos explicítos e estruturados 
de monitorização sistemática dos 
processos.  Este é o novo desafio da 
equipa 

- Aperfeiçoar os planos de melhoria, no 
sentido de determinar maior responsabilidade 
por parte dos implicados relativamente à 
eficácia das atividades implementadas ou a 
implementar, instituindo  mecanimos 
explicítos e estruturados de monitorização 
sistemática dos processos 

Agrupamento de 
escolas de Fazendas 
de Almeirim 

- É reconhecido pela comunidade 
escolar e diversas lideranças a 
perspetiva da autoavaliação como 
mecanismo da eficácia do seu 
desempenho, sendo fundamental 
para a autoregulação dos processos e 
que te contribuido para o 
aperfeiçoamento e gestão 
organizacional e melhoria do 
processo educativo 
-  Face à queda dos resultados do 
ano letivo anterior,  procedeu-se à 
análise das provas realizadas pelos 
alunos no âmbito da avaliação para 
identificar fatores de explicação, 
tendo sido posteriormente 
implementado medidas e alterações 
em relação ao que vinha sendo feito 
para superar as fragilidades 
identificadas 
- Identificou-se como prioritário o 
investimento no campo da avaliação 
institucional, sendo evidente e 
significativo 
- Fizeram-se alterações na dinâmica 
e  elementos da equipa, passando a 

- Organizar planos de ações de melhoria com 
explicitação de mecanismos estruturados de 
monitorização sistemática dos processos, 
com vista a promover o seu impacto nas 
práticas de ensino 
-  Institucionalizar práticas de supervisão das 
atividades letivas que permitam a 
monitorização da eficácia do planeamento 
individual, em termos de sucesso académico 
e que contribuam para o desenvolvimento 
profissional docente 
-  Generalizar a todos os ciclos de ensino, de 
mecanismos de  efetiva articulação horizontal 
e vertical do currículo contribuindo para o 
reforço da consistência e sequencialidade das 
aprendizagens 

‐  Os resultados obtidos e analisados pelo 
Observatório de Qualidade foram a base para 
o novo projeto educativo e do plano de ação 
de melhoria, complementados com fichas de 
monitorização. No entanto, os dados 
apresentam limitações a nível da 
organização:  não é identificadp os 
responsáveis pelas atividades, não é 
apresentado o cronograma da sua realização, 
monitorização, prestaçaõ de contas, o que 
poderá comprometer a identificação de 
possíveis desvios, ajustes ou reformulações, 
tendo em vista o produto final de a atingir e, 
consequentemente a eficácia destes 
documentos como instrumentos de regulação 
- O plano de melhoria não apresenta a relação 
com os aspetos fundamentais da ação 
educativa, nomeadamente no trabalho em 
sala de aula 



envolver a comunidade educativa e 
atuando sobre a égide do modelo 
CAF efetuou um questionário a toda 
a comunidade escolar 
-  Os resultados obtidos e analisados 
pelo Observatório de Qualidade 
foram a base para o novo projeto 
educativo e do plano de ação de 
melhoria, complementados com 
fichas de monitorização. No entanto, 
os dados apresentam limitações a 
nível da organização:  não é 
identificadp os responsáveis pelas 
atividades, não é apresentado o 
cronograma da sua realização, 
monitorização, prestaçaõ de contas, 
o que poderá comprometer a 
identificação de possíveis desvios, 
ajustes ou reformulações, tendo em 
vista o produto final de a atingir e, 
consequentemente a eficácia destes 
documentos  
- O plano de melhoria não apresenta 
a relação com os aspetos 
fundamentais da ação educativa, 
nomeadamente no trabalho em sala 
de aula. Todavia, é uma questão  de 
análise por parte da equipa que 
incidiu a sua reflexão nos aspetos a 
melhorar, o que demonstra a 
consolidação de autoregulação e 
melhoria 



Agrupamento de 
escolas de Mafra 

-  Os pontos fracos identificados na 
antiga AEE, fizeram com que se 
fizesse a reflexão e suscitasse o 
alargamento dos domínios de análise 
organizacional e, por indicação do 
conselho geral , a reorganização da 
equipa (passando a integrar para 
além dos docentes, elementos dos 
vários niveis de educação e 
representantes do pessoal não 
docente e encarregados de educação. 
Contudo, a equipa de trabalho 
antevê a necessidade de ser 
renovada, porquanto considera que a 
integração de elementos 
pertencentes a órgãos e estruturas de 
coordenação educativa e supervisão 
pedagógica passível de não garantir 
a necessidade e o sentido critíco 
-  O trabalho inicial da equipa foi 
apoiado por um amigo crítico, 
tendo-se centrado na auscultação da 
comunidade educativa através de 
encontros e na aplicação de 
inquéritos por questionário a todo o 
universo escolar 
- O diagnóstico à realidade 
organizacional possibilitou a 
identifcação de pontos fortes e de 
pontos fracos em domínio: 
liderança, instrumentos estratégicos, 
motivação, serviços, equipamentos, 
atividades de enriquecimento 

-  Implementar planos de ação de melhoria 
consubstanciados em indicadores que 
permitam avaliar o impacto para sustentar as 
opções estratégicas de melhoria 
-  Intensificar a análise reflexiva sobre o 
processo de ensino e aprendizagem, com 
vista à identificação e sistematização das 
práticas promotoras de qualidade 
-  Avaliar o impacto dos projetos e atividades 
na melhoria das aprendizagens e na qualidade 
do sucesso 
- Desenvolver a identificação das áreas de 
intervenção pedagógica prioritárias assentes 
no plano de melhoria 
-  Aprofundar mecanismos no âmbito da 
aferição de critérios e instrumentos de 
avaliação 

 



curricular e componente de apoio à 
famíliar 
-  A informação produzida foi 
devolvida aos departamentos 
curriculares para fins de reflexão sob 
a forma de relatório posteriormente 
divulgado na página web 
-  Paralelamente ao tratamento 
estatístico e a reflexão sobre os 
resultados académicos dos alunos, 
assim como a elaboração de 
relatórios de execução ou de 
avaliação das diferentes atividades e 
iniciativas, pelos diferentes grupos 
de trabalho e lideranças intermédias, 
refletem uma atitude de 
autoquestionamento por parte dos 
diferentes órgãos e estruturas. 
Decorrente desses procedimentos, 
foram todas decisões  com vista à 
superação das fragilidades 
identificadas ou reforço de boas 
práticas 
- Considera-se importante consolidar 
o processo para um impacto mais 
sustentado 
- A identificação das áreas de 
intervenção pedagógica prioritárias 
assentes no plano de melhoria é uma 
área a desenvolver, traçando-se 
metas mensuráveis e calendarizadas, 
bem como objetivos claros 
suportados em indicadores de 



eficiência organizacional, em que se 
identifiquem os responsáveis pelas 
medidas a empreender e 
mecanismos de monitorização das 
mesmas 
-  O alargamento do seu processo às 
práticas de ensino em sala de aula e 
a reflexão sobre a eficácia é 
configurado com um trabalho 
intensificado pelo corpo docente 

Agrupamento de 
escolas de 
Marinhais 
(Salvaterra de 
Magos) 

-  Foi nomeada uma equipa que 
iniciou funções à pouco tempo e que 
agrega alunos, encarregados de 
educação e elementos do pessoal 
não docente e docente e o próprio 
diretor.  
-  O processo é orientado no modelo 
CAF,  criando-se e aplicando-se 
questionários de satisfação aos 
elementos da comunidade educativa 
em vários domínios e psteriormente 
identificados pontos fortes e áreas 
melhoria. No entanto, não foram 
questionados aspetos pedagógicos 
relacionados com práticas letivas 
-  Os resultados foram apresentados 
à comunidade educativa num 
seminário de reflexão e 
autoavaliação, organizado em 
parceria com um centro de 
formação. Este seminário permitiu 
fazer o diagnóstico de necessidades 
de formação pessoal docente e não 

‐  Identificar causas pertinentes para o 
insucesso académico com vista à elaboração 
de um plano de melhoria eficaz e adequado 
aos problemas detetados 
-  Operacionalizar os processos generalizados 
da articulação horizontal e vertical do 
currículo, contribuindo para o reforço da 
consistência e sequencialidade das 
aprendizagens 
-  Promover a assunção das responsabilidades 
das lideranças intermédias no que respeita ao 
conteúdo funcional dos seus cargos, 
perspetivando a melhoria dos resultados 
educativos 
-  Institucionalizar práticas de supervisão das 
atividades letivas que permitam a 
monitorização da eficácia do planeamento 
individual em termos de sucesso académico e 
contribuam para o desenvolvimento 
profissional dos docentes 
-  Definir metas quantificáveis para o final do 
periodo de vigência do projeto educativo, 
com definição de prioridades e metas 

- Decorrente do seminário permitiu fazer o 
diagnóstico de necessidades de formação 
pessoal docente e não docente,  foi 
construído um plano de melhoria que 
apresenta limitações que podem condicionar 
a sua operacionalização (desajustamento dos 
objetivos com medidas de ação,  não 
explicitação dos responsáveis por cada 
atividade e a inexistência de metas 
intermédias quantificadas e calendarizadas) 
- O facto de a equipa não possuir uma visão 
abrangente do funcionamento da organização 
(ação educativa), nem mecanismos explícitos 
e estruturados de monitorização sistemática 
dos processos, limita o impacto do seu 
trabalho de planeamento, na organização e 
nas práticas profissionais 
 



docente, a partir do qual foi 
delineado o plano plurianual de 
atividades. Posteriormente foi 
construído um plano de melhoria 
que apresenta limitações que podem 
condicionar a sua operacionalização 
(desajustamento dos objetivos com 
medidas de ação,  não explicitação 
dos responsáveis por cada atividade 
e a inexistência de metas 
intermédias quantificadas e 
calendarizadas) 
-  O facto de a equipa não possuir 
uma visão abrangente do 
funcionamento da organização (ação 
educativa), nem mecanismos 
explícitos e estruturados de 
monitorização sistemática dos 
processos, limita o impacto do seu 
trabalho de planeamento, na 
organização e nas práticas 
profissionais 

intermédias, que comprometem as lideranças 
pelos resultados a atingir 
-  Organizar o processo numa perspetiva 
sistémica, com explicitação de mecanismos 
estruturados de monitorização sistemática 
dos processos, com vista a promover o seu 
impacto nas práticas de ensino e nas 
dinâmicas de gestão e organização escolar 

Agrupamento de 
escolas de Santa Iria 
de Azóia (Loures) 

-  O incentivo de criar uma cultura 
de autoavaliação foi registado no 
projeto educativo, registando-se 
progressos nos seus diversos 
procedimentos com impacto no 
planeamento, organização, nas 
práticas profissionais e nos 
resultados dos alunos. Neste sentido, 
destaca-se também a implementação 
de medidas destinadas à melhoria do 
sucesso educativo 

- Consolidar o processo de autoavaliação 
como instrumento de apoio à tomada de 
decisão e ações de melhoria 
- Promover o reforço das lideranças 
intermédias nas decisões que se relacionam 
com as suas competências 
-  Hierarquizar os objetivos e a definição de 
metas avaliáveis no projeto educativo como 
forma de melhorar a sua operacionalização 
no plano anual de atividades e avaliação 
- Implementar práticas de supervisão em 

- O seu processo não é ainda uma estratégia, 
sistemática e consolidada, de suporte à 
tomada de decisão pedagógica e 
organizacional 
- A consolidação do seu projeto como 
instrumento de gestão do progresso do 
agrupamento é visto numa perspetiva 
sistematizadora e articulada das diferentes 
práticas autoavaliativas não foi conseguida 



- O seu processo não é ainda uma 
estratégia, sistemática e consolidada, 
de suporte à tomada de decisão 
pedagógica e organizacional 
- Após um período de formação foi 
criada recentemente uma equipa de 
autoavaliação, preconizada no 
projeto educativo e que recorrendo a 
uma consultoria externa está a 
desenvolver o seu trabalho com base 
no modelo CAF. Esta equipa é 
alargada, motivada e representativa 
da comunidade, mas  a divulgação 
dos resultados e das ações de 
melhoria não produziu ainda 
impacto 
- A consolidação do seu projeto 
como instrumento de gestão do 
progresso do agrupamento é visto 
numa perspetiva sistematizadora e 
articulada das diferentes práticas 
autoavaliativas não foi conseguida 

contexto de sala de aula, como contributo 
para o desenvolvimento profissional dos 
docentes, tendo em vista a melhoria dos 
resultados dos alunos 
- Generalizar a articulação entre critérios de 
avaliação definidos e as aprendizagens 
estruturantes a desenvolver pelos alunos, de 
modo a reforçar a função formativa da 
avaliação 
- Refletir sobre a operacionalização dos 
programas de matemática, tendo em 
consideração as dificuldades sentidas pelos 
docentes e a evolução negativa dos resultados 
nesta área curricular no 4.º e 6.º ano do 
ensino básico 

Agrupamento de 
escolas do Alto 
Concelho da 
Azambuja 

- As estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica 
têm instituídos procedimentos 
regulares de recolha e tratamento de 
dados relativos aos resultados 
académicos dos alunos, fazendo-se a 
comparação dos resultados da 
autoavaliação e avaliação externa.  
Foram igualmente aplicados 
questionários de satisfação à 
comunidade educativa, a fim de 

- Definir uma estratégia que fomente a 
utilização de metodologias de ensino 
diversificadas e promova aprendizagens 
ativas e significativas, com incentivo à 
diferenciação pedagógica em sala de aula 
- Implementar um projeto de autoavaliação 
concebido como uma estratégia de 
desenvolvimento organizacional e 
profissional, cujo plano de melhoria, sendo 
monitorizado, implique a prestação de um 
serviço educativo de qualidade 

‐Não existe uma equipa de autoavaliação que 
realize um diagnóstico abrangente, que 
envolva a comunidade educativa, de modo a 
identificar as áreas de intervenção prioritárias 
e coordenar o desenvolvimento de projeto de 
autoavaliação como projeto de 
aprendizagem, profissional e organizacional 
- Denota-se a ausência de uma metodologia 
aglutinadora e concertada a integrar no 
projeto educativo e nos demais documentos 
que o operacionalizam 



identificar áreas de intervenção 
- Não existe uma equipa de 
autoavaliação que realize um 
diagnóstico abrangente, que envolva 
a comunidade educativa, de modo a 
identificar as áreas de intervenção 
prioritárias e coordenar o 
desenvolvimento de projeto de 
autoavaliação como projeto de 
aprendizagem, profissional e 
organizacional 
- A inexistência de um projeto que 
monitorize as ações e dos processos 
de melhoria da qualidade do 
funcionamento, não sendo criadas 
condições necessárias à 
implementação de um projeto que 
sustente decisões, centrado num 
plano de melhoria acompanhado e 
monitorizado, incidindo na 
prestação do serviço educativo 

- Reforçar a coerência e articulação dos 
documentos de orientação educativa, com 
base na definição das prioridades educativas 
e na pertinência dos objetivos formulados, 
associados a mecanismos de monitorização 
da sua consecução 
- Desenvolver uma política de mobilização 
dos pais e encarregados de educação e da 
respetiva associação, no sentido de tornar 
mais ativa e cooperante a sua interação  
- Incrementar a participação e 
responsabilização dos alunos pela assembleia 
de delegados, no debate de problemas e 
dinamização de atividades 

- A inexistência de um projeto que 
monitorize as ações e dos processos de 
melhoria da qualidade do funcionamento, não 
sendo criadas condições necessárias à 
implementação de um projeto que sustente 
decisões, centrado num plano de melhoria 
acompanhado e monitorizado, incidindo na 
prestação do serviço educativo 

Agrupamento de 
escolas do Bom 
Sucesso (Vila 
Franca de Xira) 

- Consolidou-se a autoregulação e 
melhoria através da implementação 
de um plano de melhoria, enquanto 
instrumento estratégico que foi 
sujeito a avaliação  intermédia, onde 
se identificaram o impacto das 
medidas, e de uma avaliação final 
expressa num relatório. Estes 
documentos foram a base para 
identificar os pontos fortes e áreas a 
melhorar que foram refletidas nas 
práticas 

- Supervisionar a atividade letiva como 
processo destinado ao desenvolvimento 
profissional docente e à melhoria das 
aprendizagens e dos resultados 
- Consolidar as ações de articulação 
curricular entre os três ciclos do ensino 
básico e de forma a assegurar uma maior 
sequencialidade das aprendizagens e um 
impacto crescente na melhoria dos resultados 
- Implementar ações de prevenção do 
abandono nos cursos de educação e formação 
com o objetivo de se elevar a taxa de sucesso 

 



-  Este trabalho foi subjacente a 
processos de recolha e tratamento de 
dados eficazes e que, 
posteriormente,  permitiram a 
triangulação e o aumento da 
fiabilidade. 
- O observatório de avaliação, 
enquanto responsável pelo processo, 
conjugou os dados da aplicação de 
questionários aos elementos da 
comunidade educativa com os 
relatórios elaborados pelos órgãos, 
estruturas e projetos, bem como de 
outros suportes documentais e a 
realização de entrevistas 
-  Salienta-se a articulação entre a 
ação do observatório de avaliação 
com o conselho geral no 
acompanhamento e na avaliação da 
implementação do projeto educativo 
e na produção do relatório de 
acompanhamento e avaliação 
intermédia e final. Estes dados 
foram igualmente úteis para a 
eficácia das medidas e consecução 
dos objetivos estipulados 
-  O envolvimento da comunidade 
educativa no processo é positivo 
porque permite a inclusão de 
elementos não docente na equipa do 
observatório de avaliação e na 
divulgação dos resultados (ainda que 
pouca visibilidade da participação 

-  Desenvolver estratégias nas disciplinas 
onde se registam maiores índices de 
insucesso e no âmbito do trabalho realizado 
com os alunos com dificuldades de 
aprendizagem de modo a melhorar o sucesso 
escolar 



dos alunos) 
- No plano de melhoria foi definido 
como área prioritária a melhoria dos 
resultados escolares 

Agrupamento de 
escolas do Vale da 
Amoreira (Moita) 

- O projeto educativo é um eixo de 
intervenção ao nível do planeamento 
- As suas práticas encontram-se bem 
consolidadas 
-  O trabalho neste âmbito resulta da 
atividade de “secção de avaliação 
interna do conselho pedagógico” 
que inclui um grupo responsável 
pela monitorização do 
sucesso/insucesso e outro pela 
autoavaliação que tem como 
referência o modelo CAF. O 
primeiro grupo organiza e 
disponibiliza periodicamente 
informação estatística sobre os 
resultados académicos, o 
absentismo,  o abandono,  a 
indisciplina e os apoios. O segundo 
é responsável pela aplicação de 
questionários de satisfação aos 
diferentes elementos da 
comunidade, cujos dados são 
tratados e divulgados. Ambos 
incidem a sua ação em temas como 
o clima de escola e funcionamento 
do serviços 
-  A equipa de autoavaliação do 
projeto educativo complementa-se 
com estes dois grupos, dedicando-se 

- Melhorar as práticas de articulação vertical 
do currículo de modo a melhorar a 
sequencialidade das aprendizagens e do 
sucesso educativo 
-  Consolidar o trabalho desenvolvido no 
âmbito da prevenção e resolução dos casos 
de indisciplina 
-  Avaliar as aprendizagens, nomeadamente 
pela avaliação formativa e sua articulação 
com a sumativa, na generalização dos 
instrumentos comuns, na elaboração e 
divulgação de critérios de avaliação 
orientados para as aprendizagens 
-  Implementar estratégias ( consolidação do 
trabalho cooperativo entre docentes e práticas 
de diferenciação pedagógica) com vista à  
melhoria dos resultados académicos 
(disciplinas de língua portuguesa e 
matemática) 

A informação recolhida é analisada pelos 
diferentes órgãos e estruturas e são 
desencadeadas ações de melhoria e um 
função dos problemas identificados. Todavia, 
o que resulta do diagnóstico do grau de 
satisfação da comunidade educativa carece 
de maior estruturação para, por sua vez, 
aumentar a eficácia 
 



à monitorização e avaliação das 
ações desenvolvidas e conta com o 
apoio de um amigo critíco (perito 
externo) 
- O relatório congrega o trabalho 
destes três grupos e a sua 
articulação, assumindo-os como 
instrumentos de melhoria 
-  A informação recolhida é 
analisada pelos diferentes órgãos e 
estruturas e são desencadeadas ações 
de melhoria e um função dos 
problemas identificados. Todavia, o 
que resulta do diagnóstico do grau 
de satisfação da comunidade 
educativa carece de maior 
estruturação para, por sua vez, 
aumentar a eficácia 
-  É destacado o envolvimento da 
comunidade educativa no processo, 
ainda que os alunos poderão tornar-
se igualmente um grupo importante 
neste âmbito 
-  O desafio estipulado é  aperfeiçoar 
a implementação e a monitorização 
das ações de melhoria referidas e 
uma focalização maior das 
aprendizagens e dos resultados, 
através do alargamento aos 
momentos de partilha e áreas 
relacionadas com os processos de 
ensino e aprendizagem (trabalho 
cooperativo entre os docentes, 



avaliação das aprendizagens, 
articulação curricular entre outras) 

Agrupamento de 
escolas Gil Paes 
(Torres Vedras) 

- Este processo é considerado 
fundamental para a rentabilização 
dos recursos e à melhoria dos 
desempenhos, sendo prioritário o 
seu investimento 
- A equipa foi alvo de alterações na 
sua composição e dinâmica, 
contratando-se serviços de um 
consultor externo que facultou 
formação e divulgou o processo 
- O processo é assente no modelo 
CAF, efetuando-se um diagnóstico 
por questionário à comunidade 
escolar 
- Os resultados obtidos foram a base 
de trabalho para o projeto educativo 
e do plano de melhoria. O plano de 
melhoria foi objeto de avaliação, 
sendo apresentado pelos 
coordenadores de cada ação a 
implementar os pontos fortes e 
impacto das mesmas, reconhecido e 
sublinhado pelos diversos órgãos e 
estruturas educativas, bem como 
foram apresentadas oportunidades 
de melhoria e objetivos a atingir. 
Todavia, este documento apresenta 
limitações: a equipa não tem 
identificado quais os responsáveis 
por cada ação, não é apresentado o 
cronograma de concretização de 

- Generalizar a todos os ciclos de ensino 
mecanismos de articulação vertical do 
currículo, contribuindo para o reforço da 
consistência e sequencialidade das 
aprendizagens 
- Implementar a avaliação formativa como 
instrumento de autoavaliação regulada das 
aprendizagens, com a participação dos 
alunos, visando a eficácia em termos de auto 
e heterorregulação do processo de 
aprendizagem e ensino 
- Organizar planos de ações de melhoria com 
explicitação de mecanismos estruturados de 
monitorização sistemática dos processos, 
com vista a promover o seu impacto nas 
práticas de ensino 
- Institucionalizar práticas de supervisão das 
atividades letivas em sala de aula que 
permitam a monitorização da eficácia do 
planeamento individual em termos de 
sucesso académico e que contribuam para o 
desenvolvimento profissional docente 

O plano de melhoria apresenta limitações: a 
equipa não tem identificado quais os 
responsáveis por cada ação, não é 
apresentado o cronograma de concretização 
de metas intermédias por ano letivo para sua 
posterior monitorização e não evidencia uma 
relação estreita com os aspetos fundamentais 
da ação educativa, relativamente ao trabalho 
em sala de aula. 



metas intermédias por ano letivo 
para sua posterior monitorização 
-  Este plano não evidencia uma 
relação estreita com os aspetos 
fundamentais da ação educativa, 
relativamente ao trabalho em sala de 
aula. Contudo tem sido objeto de 
análise pela equipa e das lideranças, 
estando sinalizado como 
oportunidade de melhoria o 
“desenvolvimento de práticas de 
supervisão entre docentes” 
-  Perspetiva-se o seu progresso 
sustentado, sendo significativo 

Agrupamento de 
escolas Paulo de 
Gama (Seixal) 

- Foram desenvolvidas medidas de 
combate aos pontos fracos e ações 
de melhoria, na tentativa de resolver 
problemas de indisciplina, com a 
criação do Gabinete de Intervenção 
Pedagógica e na comunicação 
interciclos com recurso a projetos de 
desenvolvimento educativo. 
- Reconhece-se que não se 
apresentam resultados no âmbito da 
autoavaliação como horizonte 
estratégico para a tomada de 
decisões a nível pedagógico e 
organizacional 
-  Existe uma Comissão de 
Avaliação Interna que assegura 
continuamente a auscultação do grau 
de satisfação da comunidade 
educativa através de questionários 

- Consolidar o processo de autoavaliação 
como instrumento de apoio à tomada de 
decisão e à ação de melhoria 
-  Promover a motivação, autonomia e 
envolvimento das lideranças intermédias e 
dos profissionais para uma ação educativa 
concentrada 
-  Desenvolver uma visão prospetiva, 
estrategicamente assumida, partilhada e 
articulada entre os diversos órgãos 
-  Hierarquizar e calendarizar dos objetivos 
do projeto educativo, bem como quantificar 
os respetivos indicadores de medida, como 
meio de melhorar a sua operacionalização e 
avaliação 
-  Valorizar a avaliação formativa como 
instrumento regulador do processo de ensino 
e aprendizagem, de modo a adequar as 
práticas de ensino às capacidade e ritmo dos 

Não foram analisadas as áreas essenciais à 
prestação do serviço educativo, 
demonstrando uma visão pouco abrangente, 
articulada do processo de autoavaliação 



relativos a aspetos de organização e 
funcionamento interno. As próprias 
bibliotecas fazem a sua 
autoavaliação e existe uma equipa 
responsável pela avaliação das ações 
do plano anual das atividades, os 
departamentos tratam e analisam os 
resultados académicos das suas 
disciplinas e a avaliação do projeto 
educativo foi atribuida a uma equipa 
do conselho geral que não chegou a 
ser criada. 
-  Não foram analisadas as áreas 
essenciais à prestação do serviço 
educativo, demonstrando uma visão 
pouco abrangente e articulada do 
processo  
- Recentemente a Comissão colocou 
em prática um novo plano de 
trabalho consistente e concebido 
enquanto estratégia de 
desenvolvimento organizacional e 
profissional, para posteriormente 
tornar coerente o processo de 
autoavaliação e resultar num plano 
de melhoria que possa produzir 
impacto nos resultados dos alunos 

alunos 
- Promover a gestão articulada do currículo 
como forma de favorecer e potencializar as 
aprendizagens e os resultados dos alunos 
-Implementar um plano consistente e 
direcionado para a prevenção e resolução de 
problemas de disciplina 
-  Realizar a análise integrada dos resultados 
académicos, medidas de apoio pedagógico 
implementadas  
- Identificar  fatores de ordem interna que 
contribuem para o insucesso, visando a 
implementação de um plano de melhoria 
eficaz 

Agrupamento de 
escolas Vasco 
Santana (Odivelas) 

- Registam-se progressos 
significativos e está a ser 
desenvolvido um trabalho 
sustentado, sendo valorizado o seu 
processo como estratégia destinada 
ao desenvolvimento da ação do 

- Desenvolver estratégias para as disciplinas 
com menor sucesso 
- Consolidar práticas de articulação 
horizontal e vertical, no âmbito da gestão do 
currículo, a fim de melhorar a 
sequencialidade das aprendizagens e sucesso 

 



agrupamento, da AEE e o 
investimento em contornar pontos 
fracos (sendo um deles criar planos 
de melhoria 
-  A equipa conta com o apoio de 
uma empresa de consultoria na 
implementação do modelo CAF, 
nomeadamente em matéria de 
formação dos seus elementos e dos 
órgãos 
- O diagnóstico organizacional foi 
divulgado aos órgãos e à 
comunidade educativa, o que se 
considerou uma boa prática no 
sentido da implicação dos 
intervenientes 
- Encontram-se em fase de 
implementação planos de ação 
específica 
-  Procedeu-se à análise dos 
resultados académicos pelos 
diferentes órgãos e estruturas e a 
avaliação das atividades do plano 
anual, o que destaca o envolvimento 
dos elementos e a análise de 
indicadores como a concretização 
dos objetivos, expetativas e 
comportamento 
-  São vistos como desafios a 
articulação entre as práticas 
existentes ( biblioteca escolar, plano 
anual de atividades entre outras) 
para que possam originar em 

escolar 
- Supervisionar a atividade letiva como 
estratégia formativa direcionada para a 
melhoria das aprendizagens e dos resultados 
dos alunos 
- Incentivar a que os orgãos da administração 
e gestão e estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica reflita 
sobre a avaliação dos alunos para 
posteriormente definirem procedimentos e 
disseminar boas práticas de avaliação para as 
aprendizagens 



diagnósticos organizacionais mais 
completos, abrangentes e 
interligados e um alargamento às 
práticas de ensino em sala de aula 
- É visto como necessidade 
implementar  um modelo próprio e 
adequado às especificidades, e 
prioridades de ação 
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