
 

Duração aproximada: 15 minutos.  

Participante: sexo feminino, 48 anos de idade, 25 anos de serviço, professora do 

Quadro do Agrupamento.     

 

 

       Sou professora do quadro do agrupamento. Com esta investigação, que me   

       encontro a realizar, procuro contribuir com a investigação realizada para um  

       conhecimento e uma compreensão do processo de constituição e  

       implementação do observatório do agrupamento. E a entrevista é importante 

       na medida em que este conhecimento e esta compreensão de como decorre  

       este mesmo o processo, do observatório, pode contribuir para a melhoria do  

       respetivo processo. Agradeço desde já a participação, confirmo já a  

       confidencialidade e o anonimato e solicito autorização para a gravação da  

         entrevista.  

 Está concedida a autorização. 

 

         Conhece os motivos que estiveram na origem da constituição do  

         observatório? 

O observatório começou por resultar da apreciação efetuada durante a autoavaliação aos 

resultados escolares e do facto de não se notar, de haver alguma dificuldade em ter 

visibilidade dos resultados. Então aí… foi daí que surgiu a criação do observatório. 

Como um lugar onde se pode apreciar os resultados escolares e ao mesmo tempo dar 

sugestões que possam conduzir à melhoria dos mesmos o que até aqui não estava a ser 

feito, pelo menos, nestes moldes. 

 

         Conhece as principais orientações/razões que presidiram à constituição do  

         observatório? 

Penso que no que diz respeito às orientações foi sobretudo porque não existia nenhuma 

estrutura em que esses dados fossem trabalhados e comparados, pelo menos, de forma 
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sistemática e uniforme. Portanto, era muito difícil analisar dados quando apareciam em 

diversas formas, em diversos suportes e não se conseguia de facto uma uniformização o 

que… essa foi a orientação que está a ser dada e que estão a tratar, dentro do 

observatório… dos dados escolares. 

 

         No que respeita aos propósitos/objetivos subjacentes à sua constituição, tem 

         conhecimento dos mesmos? Pode referir algum? 

Os seus propósitos - tanto quanto é do meu conhecimento - é analisar os resultados 

académicos mas também os resultados sociais, não é? Por exemplo, de situações de 

indisciplina poder tomar medidas para o sucesso. Poder tomar medidas para o sucesso 

educativo dos alunos para a melhoria desses… desses resultados. É por isso que importa 

estudar resultados para melhorias.    

 

         Reconhece como é que a equipa, foi constituída? Quais os seus elementos? 

Os elementos que fazem parte da equipa são docentes dos vários níveis de ensino, 

nomeadamente, do pré-escolar, do 1º ciclo e departamentos de matemática, línguas e 

expressões.  

        

         E como é que a equipa, foi constituída? 

Foi constituída a partir de elementos que já vinham, em grande parte, da equipa de 

autoavaliação. Portanto, já tinham conhecimento da estrutura do que é que… 

exatamente dos motivos que levaram à sua criação.  

 

         Quais foram os principais objetos de observação/análise escolhidos pela  

         equipa do observatório? 

Dado, que é assim, numa escola há muitos dados e num agrupamento há muitos dados a 

observar há muitas situações que surgem. Há uma grande confluência que não se pode, 

de maneira nenhuma, ligar a todos, ou estudar tudo ao mesmo tempo. Assim os objetos 

de observação e análise, no que diz respeito ao observatório, foi sobretudo os resultados 

escolares. Aprendemos com os resultados escolares porque de facto não tínhamos 

capacidade para olhar a tudo e então têm sido trabalhado os resultados escolares no seu 

âmbito social, no seu âmbito de resultados, propriamente dito, tanto no que diz respeito 

a turmas, como a áreas disciplinares nas várias vertentes que é possível observar nos 

resultados escolares. 



          

          

         Que tipo de dados, são trabalhados?  

         Como é que eles são trabalhados? 

Pois são trabalhados, efetivamente, os dados escolares embora na sua apreciação 

também seja tida em conta os tais dados sociais das turmas. Nomeadamente, turmas, por 

exemplo, com muitos alunos condicionais, com necessidades educativas especiais, ou 

muitos alunos com PHDA, que influenciam, por exemplo, na indisciplina ou na baixa 

produtividade académica. 

 

         Como é que são transmitidos os resultados do tratamento ou da análise  

         efetuada pela equipa? 

Os dados são trabalhados em sede de reunião da equipa e são depois… a partir daquilo 

que é enviado pelos diferentes departamentos, em cada etapa da avaliação. Depois 

regressam. Depois de analisados pela equipa, regressam de novo aos departamentos, 

através dos professores que têm assento no Conselho Pedagógico que realizam a sua 

análise, portanto, em cada departamento. Finda esta, voltam a fazer o percurso inverso e 

voltam de novo ao Conselho Pedagógico. Com a observação devida, à partida, pois. 

 

        Que utilização é dada a essa informação? De que forma: através de que  

         meios e em que órgãos? 

A informação serve para aferir procedimentos e conduzir a melhoria de resultados em 

cada turma e nos diferentes anos de escolaridade. Pela forma como são apresentados os 

resultados possibilita um maior acompanhamento por parte até do Conselho Geral da 

evolução dos resultados em geral, no agrupamento, e até em turmas ou anos específicos. 

 

         De que forma: através de que meios e em que órgãos? 

Enquanto órgão de acompanhamento e gestão do agrupamento o Conselho geral sente-

se envolvido no trabalho realizado pelo observatório e sente que também beneficia 

desse…desse trabalho precisamente pela sistematização, pela forma estatística como os 

dados são… são apresentados tornando-os mais fácil a sua leitura.  

 

         

 



 A informação é disponibilizada à restante comunidade? 

Aí ainda não será muito… muito divulgada. Mais a nível de escola, no seio dos 

departamentos, dos docentes, sim, já está divulgada, já trabalhamos bastante. E 

enquanto docente sinto isso também. Contudo, talvez seja aqui uma oportunidade para 

melhorarmos também para evoluirmos, enquanto observatório, pensar-se em formas de 

divulgação que possam ser mais abrangentes. 

 

         Que tipo de informação é divulgada? 

É sobretudo informação estatística relativamente à análise dos resultados escolares dos 

diferentes departamentos. 

  

         Existe envolvimento por parte da comunidade/docentes dos diversos 

        departamentos/direção/conselho geral? 

Sim. Sim, há um envolvimento bastante grande dos docentes, do Conselho Geral a nível 

da comunidade, dentro da comunidade escolar, aquilo que nós consideramos a 

comunidade interna que diz respeito à escola. De facto podemos transpor mais um 

bocadinho para aquela comunidade mais externa mas na comunidade interna está muito 

envolvida.  

 

       Existe algum tipo de monitorização do trabalho efetuado? Em caso 

      afirmativo, como se processa? 

(silêncio)  

       Monitorização por parte de algum … 

O Conselho Pedagógico que é o órgão que faz a monitorização dos resultados e de certa 

maneira também a direção através precisamente do Conselho Pedagógico mas através 

do empenhamento pessoal neste observatório. 

 

       Sabendo que a Avaliação Interna é de caráter obrigatório e que se encontra 

       consignada na Lei n.º 31/2002 de 20 de Dezembro, em que medida é que o 

       trabalho desenvolvido pelo observatório contribui para o cumprimento das 

       metas consagradas no Projeto Educativo do Agrupamento, nomeadamente no 

         domínio da referida Avaliação Interna do Agrupamento? 

Sendo que uma das metas do projeto educativo será a melhoria dos resultados escolares 

nas várias áreas disciplinares o trabalho realizado pelo observatório ajuda a conhecer 



melhor a realidade escolar do agrupamento e a criar estruturas que auxiliem na 

implementação dessas… desses resultados e na implementação dessas melhorias, voilá. 

Enquanto estrutura criada na escola permite realizar uma regularização interna 

contribuindo para a avaliação externa com dados atuais e pertinentes. 

 

           

       No âmbito do trabalho desenvolvido pelo observatório do agrupamento, quais 

       poderão ser os seus contributos para o processo de Avaliação Externa,   

         sabendo que, nos termos da lei, a avaliação se estrutura com base na  

         autoavaliação e na avaliação externa? 

Os contributos são precisamente os dados atualizados, dados pertinentes e muito mais 

fiáveis. Por que é importante sabermos exatamente em que situação estamos quando 

vem uma avaliação, quando é necessário fazer uma avaliação externa. 

 

         Identifica contributos relevantes no trabalho desenvolvido pelo  

         observatório? 

Dado que foi o primeiro ano de implementação os resultados ainda não serão muito 

relevantes. Contudo já se nota um maior esforço de reflexão por parte dos docentes e de 

procura de respostas e até de procura de estratégias para resolução de situações que 

entretanto foram detetadas e que foram surgindo. 

 

       Reconhece pontos fortes e/ou pontos fracos no trabalho desenvolvido, pelo 

       observatório? 

Como ponto forte posso dizer que foi o anteriormente referido, a estruturação do 

trabalho, a reunião de vários dados escolares para… para se realizar precisamente o 

trabalho de estatística e de… e de informação aos docentes que é muito importante. Até 

agora não… não… não tínhamos assim desta forma tão sistemática uma reunião de 

dados escolares que depois pudessem ser analisados de forma muito… muito isenta, 

muito fora do grupo, tem sido de facto um ponto muito forte desse trabalho. 

 

       Em termos de oportunidade de melhoria, digamos? 

Como qualquer órgão… todo … como qualquer órgão, como qualquer estrutura, não é? 

Tem que sofrer uma evolução e há uma evolução à medida que vamos trabalhando à 

medida que vamos aprendendo há sempre uma evolução que pode surgir. Uma das 



oportunidades poderá ser, por exemplo, tentar que as reuniões sejam em horários que 

possam possibilitar a todos os docentes, que dele façam parte, uma participação mais 

assídua. Faço eu enquanto Presidente do Conselho Geral, também presidente… 

professora do 1º ciclo, com um horário muito preenchido, tinha dificuldade em estar 

presente em todas as reuniões gerais do observatório de forma a que muitas vezes se 

realizaram reuniões parcelares com o pré-escolar e o primeiro ciclo ou com os 

departamentos. Contudo, das vezes que estamos reunidos é de facto do trabalho comum 

que sai… questões importantes… que saem questões importantes e é muito mais 

completo o trabalho. Portanto um horário de trabalho, de reunião, que possa ser comum 

a todos seria - do meu ponto de vista - uma oportunidade de melhoria. 

 

         Consegue identificar as possibilidades futuras do Observatório?  

Continuar o trabalho que tem vindo a ser efetuado aprofundar os dados, nomeadamente, 

necessidades no domínio social e no fundo ir adaptando a sua ação às necessidades 

sentidas no agrupamento, em cada ano. O agrupamento também vai evoluindo. Em cada 

ano as turmas são diferentes, há necessidades novas, há coisas novas e o agrupamento 

vai, e… o… vai-se criando a partir daí, criando a sua identidade. E o observatório 

também terá que se ir adaptando conforme as necessidades ou aquilo que for surgindo.  

 

         Gostaria de acrescentar algo que considerem importante: mais alguma 

         questão/aspeto que gostariam de incluir na entrevista? 

Não, acho que disse tudo. 

         Então terminamos aqui a entrevista, em relação ao registo da entrevista,  

         poderemos combinar a devolução da transcrição e a sua verificação? 

Fico à espera. 

 

         Agradeço desde já a disponibilidade. 

Foi um prazer. 
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Duração aproximada: 20 minutos.  

Participante: sexo feminino, 60 anos de idade, 35 anos de serviço, professora do 

Quadro do Agrupamento.     

   

         Conhece os motivos que estiveram na origem da constituição do  

         observatório?  

Conheço os motivos e portanto as razões que levaram à criação do observatório no 

agrupamento tiveram como resultado, foram o resultado, da avaliação interna que 

decorreu no ano letivo anterior. Portanto, fizemos uma avaliação interna e dessa 

avaliação, uma das medidas, foi a criação de um observatório que possibilitasse um 

trabalho mais estruturado e continuo e sistemático dos dados que são necessários para 

conseguirmos um agrupamento com mais qualidade. 

 

         Conhece as principais orientações/razões que presidiram à constituição do  

         observatório?  

As principais orientações e razões que levaram, portanto, à criação deste observatório 

têm a ver com o facto de o observatório constituir uma estrutura que, portanto, é 

constituída por elementos que conhecem bem o agrupamento e que, portanto, vão reunir 

os dados e trabalhá-los de modo a possibilitar a que todo o agrupamento, todos os 

docentes, analisem os dados trabalhados e articulem estratégias que permitam 

ultrapassar os problemas detetados nos vários grupos.  

         No que respeita aos propósitos/objetivos subjacentes à sua constituição, tem 

         conhecimento dos mesmos? Pode referir algum?  

Para além de ser necessário o trabalho da análise dos resultados escolares que, portanto, 

são uma prioridade nos tempos atuais. Pretende-se também que no observatório sejam 

tratados outros dados com o… por exemplo, as ocorrências disciplinares que segundo 

alguns docentes da nossa escola, do nosso agrupamento, constituem neste momento um 
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problema digno de análise e reflexão. E, portanto, no observatório vão ser tratados não 

só os resultados escolares dos alunos, internos e externos, como também outros mais 

ligados a problemas de comportamento e de indisciplina. 

 

          Reconhece como é que a equipa, foi constituída? Quais os seus elementos? 

A equipa foi nomeada pela diretora - que sou eu. Mas, portanto, foi constituída no seio, 

principalmente, do conselho pedagógico. Embora também façam parte de algumas 

ações de melhoria diagnosticadas, não é? e que foram já aprovadas em conselho 

pedagógico e em conselho geral, outros elementos, professores com antiguidade na 

escola e que portanto vão contribuir para a implementação das ações aprovadas e… 

 

         Quais foram os principais objetos de observação/análise escolhidos pela 

         equipa do observatório? 

Este ano - como sabe - foram, portanto, os resultados da avaliação interna, os resultados 

da avaliação externa, nomeadamente, das provas de aferição, do quarto ano, do sexto 

ano, do nono ano. Eu penso que também os resultados dos testes intermédios que, 

portanto, foram realizados em todas as áreas, em todas as disciplinas, no nosso 

agrupamento. 

           

         Que tipo de dados, são trabalhados? Como é que eles são trabalhados?  

         Que utilização é dada a essa informação? De que forma: através de que meios  

         e em que órgãos? 

Dados numéricos. Os dados são comparados com os dados… os resultados do final do 

período, são trabalhados anualmente e comparados com os resultados dos anos 

anteriores. Portanto, é estudada não só a evolução das médi…, das percentagens de 

níveis negativos atribuídos como também a média dos resultados obtidos em cada 

disciplina. E, portanto, esses dados são depois trabalhados.  

 

         Como é que eles depois são trabalhados? 

São analisados pelo observatório e são depois apresentados em Conselho Pedagógico 

donde depois se partem para os vários departamentos… que são analisados em conselho 
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de departamento; no 1º ciclo em conselho de ano; depois, e no 2º e 3º ciclo, nos 

conselhos das áreas disciplinares que constituem os vários departamentos.    

          

         Portanto, já me respondeu à questão que utilização é dada a essa informação, 

         de que forma, através de que meios e em que órgãos.  Já referiu que é no 

         Conselho Pedagógico depois nos departamentos no seio dos diversos  

         departamentos e conselho de ano.  E essa informação é disponibilizada à 

         restante comunidade?  

Todos estes resultados são divulgados no Conselho Pedagógico, nos departamentos, nos 

conselhos de ano, portanto, no fundo toda a comunidade tem acesso a estes dados 

incluindo os elementos do conselho geral, as associações de pais. Portanto, todos os 

órgãos do agrupamento. 

          

         Que tipo de informação é divulgada? E que chega a esses órgãos? 

É sintetizada, portanto, não é toda a informação mas é uma síntese do trabalho 

realizado. 

        

         Existe envolvimento por parte da comunidade/docentes dos diversos  

         departamentos/direção/conselho geral?  

Acho que sim, que é um dos objetivos do observatório. É alargar…alargar a informação 

a todos e envolver todos no conhecimento do agrupamento e na forma como, portanto, 

nós podemos melhorar.   

           

         Existe algum tipo de monitorização do trabalho efetuado? Em caso 

         afirmativo, como se processa? 

A monitorização é feita através de contactos diretos entre a coordenadora do 

observatório e alguns elementos desse grupo que, portanto, diretamente junto da 

direção, portanto, nos informam do trabalho que estão a efetuar. Muitas vezes colocam 

dúvidas, pedem ajuda para a falta de dados ou para alguns dados que precisem para que 

o trabalho seja mais completo, portanto, é feito um trabalho muito direto com os colegas 

que depois, portanto, que nos comunicam sempre os resultados do seu trabalho.            
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          Sabendo que a Avaliação Interna é de caráter obrigatório e que se encontra 

         consignada na Lei n.º 31/2002 de 20 de Dezembro, em que medida é que o  

         trabalho desenvolvido pelo observatório contribui para o cumprimento das 

         metas consagradas no Projeto Educativo do Agrupamento, nomeadamente no  

         domínio da referida Avaliação Interna do Agrupamento?  

No nosso projeto educativo nós, portanto, quando elaboramos… definimos metas que 

eram… foram bastante exigentes. E que, portanto, naquela altura eram… pareciam-nos 

perfeitamente atingíveis mas que neste momento, com todas as alterações que se 

verificaram - nestes últimos quatro anos tem sido uma convulsão de… de… de 

alterações - já nos parecem difíceis de atingir. Os recursos são menos, os meios vão ser 

muito menos e, portanto, nesta altura não definiríamos com certeza aquelas metas. Mas 

têm sido… vão ser um contributo importante, exatamente para nós termos… aferirmos 

o ponto em que nos encontramos e o que é preciso fazer para conseguirmos atingir 

aquilo que definimos ou fazer o melhor possível, não é? Porque - se me permite - aferir 

com mais rigor, com mais conhecimento da realidade do agrupamento e, portanto, 

trabalhar no sentido de arranjar estratégias que superem… que nos permitam superar os 

problemas detetados numa disciplina ou em várias.   

 

         No âmbito do trabalho desenvolvido pelo observatório do agrupamento, quais 

         poderão ser os seus contributos para o processo de Avaliação Externa 

        sabendo que, nos termos da lei, a avaliação se estrutura com base na  

        autoavaliação e na avaliação externa?  

Os contributos vão ser com certeza fundamentais porque num dos resultados, um dos… 

desculpem… um dos parâmetros é… são os resultados e, portanto, os resultados têm 

que ser conhecidos a todo o momento. Contam e são fundamentais para que o 

agrupamento se mantenha nos padrões de qualidade que já atingiu. Portanto, temos que 

os conhecer todos e… e… e envolver todos os docentes e não docentes de maneira a 

conseguir-se trabalhar melhor e preparar melhor e de uma forma mais exigente os 

nossos alunos para que futuramente na próxima avaliação possamos ter ainda uma 

avaliação melhor.  
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         Identifica contributos relevantes no trabalho desenvolvido pelo 

         observatório? 

Contributos relevantes… permite o envolvimento de todos os docentes porque ao… 

portanto, preparar os dados que depois vão ser analisados por todos e de uma forma 

mais organizada, não é? Envolve de uma forma mais responsável todos e portanto é 

muito positivo. Alarga, portanto, alarga a todos e obriga no fundo ao trabalho de 

reflexão que é necessário para se poder melhorar.  

        

         Reconhece pontos fortes e/ou pontos fracos ou aspetos a melhorar no  

         trabalho desenvolvido?  

Os aspetos a melhorar serão, portanto, conseguir trabalhar mais dados. Portanto, neste 

momento os dados que são trabalhados são os possíveis mas podemos - tenho fé - que 

no futuro se consigam trabalhar outros dados do agrupamento que permitam, portanto, 

uma evolução positiva no trabalho realizado.  

 

         E dos pontos fortes, quer nomear algum?  

Os pontos fortes… foi, por exemplo, o unir os vários docentes de vários departamentos 

numa reflexão conjunta. Porque o facto de no observatório estarem elementos 

representativos de vários setores da escola permite que os mesmos dados sejam vistos 

de forma diferente e portanto o trabalho é mais sustentado. 

 

         Consegue identificar as possibilidades futuras do Observatório?  

Possibilidades futuras…. continuar a fazer parte do plano de melhoria do agrupamento e 

possibilitar, portanto, a criação ou a definição de ações de melhoria claras e que 

orientem todos no sentido de trabalharmos melhor. 

         

         Gostaria de acrescentar alguma coisa que considere importante? 

Não. 

         Então terminamos aqui a entrevista, em relação ao registo da entrevista,  

         poderemos combinar a devolução da transcrição e a sua verificação? 

Sim. 

Agradeço desde já a disponibilidade. 



Duração: aproximadamente trinta minutos. 

 

         Bom dia, vocês já me conhecem todos, sou professora aqui do agrupamento.   

         A entrevista serve para ter um conhecimento e uma compreensão da… do  

         processo de constituição e implementação do nosso observatório e a entrevista  

         é importante na medida em que o conhecimento e a compreensão a… de 

         como decorre o processo do observatório… pode contribuir para a melhoria  

         do respetivo processo. Agradeço desde já a participação, confirmo já a  

         confidencialidade e o anonimato. 

         Solicito autorização para a gravação da entrevista.  

  

P3-Sim. 

P6 - Sim.  

P4 – Sim. 

P5 -Sim. Vamos falar. 

 

         Ora bem, vamos lá então começar. Começo com a primeira questão, se 

         conhecem ou reconhecem os motivos que estiveram na origem da constituição 

         do observatório? 

P3- Sim. 

P4- Sim. 

P6 – Sim.  

 

         Bem, quais são então, quais foram então os motivos? 

P3 - A necessidade da escola monitorizar os seus resultados e periodicamente ter uma 

noção daquilo que vai sendo feito. 

P4- Os resultados das aprendizagens. 

P6 - Torná-los visíveis. 

P4 - Podemos partir daí e deferir conclusões e melhorar o que não está tão bem e 

continuar a fazer o que está bem. 
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         Então as orientações, conhecem as principais orientações/razões que 

         presidiram à constituição do observatório?  

         As razões de base. 

P3- Bom. A razão de base foi o que nós constatamos durante o… o período em que 

estivemos a fazer a avaliação interna. Constatámos que não existia nenhum documento 

orientador e nenhum documento que interiorizasse aquilo que se passava em termos de 

resultados de aprendizagens. Tínhamos uma noção daquilo que acontecia no final do 

ano, a… havia um processo de fazer uma análise estatística das avaliações nos finais 

dos períodos só que não era um processo regulado e muitas vezes os métodos utilizados 

não eram semelhantes, portanto, também não havia hipótese de comparar. E daí nós 

pensarmos que seria importante, até porque estávamos num processo de avaliação 

interna, seria importante formar este observatório para… pronto, para que todos 

caminhássemos no mesmo sentido e que tivéssemos a noção daquilo que estávamos a 

fazer. 

P6 -Sim 

P5 - Abana a cabeça em sinal de concordância. 

 

          Sendo assim no que respeita aos propósitos então quais foram os 

          subjacentes à sua constituição… objetivos delineados pelo observatório, os 

           seus propósitos? 

P3 - Os propósitos… os propósitos… no fundo era fazer um… era em termos de 

resultados académicos, de resultados sociais, fazer uma avaliação periódica daquilo que 

estava a ser feito, ou seja, no fundo uma avaliação periódica dos resultados por ano e 

por disciplina.  

P4 - E dar a conhecer à comunidade escolar. 

P3- Pois, ok. Para não se exigir só uma parte.  

P5- E baseado nesses resultados tomar algumas medidas para tentarmos onde iniciamos. 

P5 – Sim, sim. 

P6- Para combater o insucesso. Pegar nesses dados para que se possa refletir sobre eles 

e para se definir estratégias. 

P4- Em cada departamento ver o que é que se pode fazer.  

P6 – Para a melhoria.  

P4 - Para a melhoria dos resultados. 

 



         Como é que a equipa, foi constituída?  

P3- Foi o Conselho Pedagógico. Partiu do pedagógico. 

P4 - Foi em Conselho Pedagógico. 

P3- E foi nomeada pela Diretora, fundamentalmente. Porque eu não pus o dedo no ar a 

dizer eu quero. 

P4- Eu também não. 

         E os elementos que a constituem são representativos de algum…?  

P3 - Claro, foi isso tido em consideração na nomeação. Foi a representatividade de 

todos os anos de ensino.  

P4 - E foi dos vários ciclos. 

P6 - E foi da equipa de avaliação interna que tinha sido constituída e das pessoas que já 

tinham dado uma forma de trabalhar nesse sentido. 

 

          Quais foram então os principais objetos de observação/análise escolhidos 

          pela equipa do observatório?  

P3 - Resultados sociais e resultados académicos. Os resultados académicos… está 

relacionado com as avaliações finais de período, as avaliações sumativas.  

P4 – E externas.  

P3- Sim, no final serão também se contabilizarão as externas. 

P4 - E no final do ano, sextos e nonos. 

P3 - E a indisciplina. 

P4 – E a indisciplina, exato.  

 

         E que tipo de dados são trabalhados? Em concreto.  

P4- Os resultados da avaliação sumativa. 

 

         E como são trabalhados? Em concreto 

P3 - Os dados?  

         Os dados. 

P3 - Os resultados da avaliação sumativa interna. 

P4 - Da indisciplina. 

       E como é que são trabalhados? 

P3 - Estatisticamente através das médias. 



P4 - E a da indisciplina através das participações que chegam à direção e que é feito o 

balanço. 

P3 – Sim. 

P6 - Em relação ao pré-escolar - como nós não temos resultados escolares - aquilo que 

foi combinado é que seria também… bom… uma mostra do progresso ou não o 

progresso das crianças. E foi decidido que seria relativamente à avaliação diagnóstica 

que é apresentada no início do ano e que é feita… aplicada às crianças. Voltar a aplicá-

la no final do ano e fazer, portanto, o nível do progresso que as crianças têm. 

Progrediram, não progrediram ou regrediram porque nessas idades é muitas vezes fácil 

haver ali uns retrocessos e foi essa análise que foi feita. 

 

         E que utilização depois é dada a esses dados depois de trabalhos?   

P4 - São apresentados em Conselho Pedagógico depois são analisados em cada 

departamento. 

 

         E a utilização? 

P3 - A preocupação do observatório em fazer um organigrama de forma a estabelecer 

exatamente quais seriam os caminhos que deveriam ser percorridos até onde é que 

deveriam ser percorridos e depois a volta desses resultados. 

         

       E através de que formas em que meios e em que órgãos?       

P3 - Através do… Antes de mais a recolha dos dados era feita por alguns membros do 

órgão de gestão. Exatamente a direção que depois forneciam esses dados aos elementos 

do observatório que os… que os trabalham. Depois disso é entregue à diretora para 

que…e como a diretora é simultaneamente a Presidente do Conselho Pedagógico, será 

ela que decidirá o momento em que apresentará esses dados ao Conselho Pedagógico. 

Que por sua vez cada departamento ou cada coordenador levará esses dados ao seu 

departamento para que tenham uma ideia do que se está a passar a nível mais geral e 

também reorientem as suas estratégias para em função de… Contudo, em alguns 

departamentos foi considerado que esta avaliação periódica era muito… era muito… é 

muito limitada no tempo, ou seja, não é fácil nós… receberem os dados um mês e tal 

depois, porque … 

P4 – Pois… de terem sido trabalhados.  



P3 - Sim e depois têm novamente um mês e tal para reformular estratégias, portanto, o 

tempo é um tempo curto, não é? Talvez agora, no segundo ano, quando tivermos a 

possibilidade de fazermos comparações seja mais fácil de orientar porque também as 

pessoas já estão à espera de… de receber aquela informação e na altura em que estão 

inclusive a atribuir também já podem fazer comparações com anos anteriores, Então, 

portanto, pode haver aqui alguma uma melhoria nesse aspeto. 

P5 - Mas penso que vai ser …  

P3- Pronto, agora falam agora vocês. 

P5- Vai ser muito importante termos as três avaliações dos três períodos e a nota externa 

e podermos analisar…  

P3 – O percurso. 

P4 – Pois, porque muito que nós reflitamos sobre isso há disciplinas já têm metas 

definidas que têm de cumprir, há outras que as metas vão entrar em vigor em 

2014/2015. Portanto, por muito que a gente também queira aferir e etc. estamos sempre 

pressionados por aquilo que nos é exigido em termos do currículo, de cumprimento do 

currículo, não é? E com a quantidade de alunos nee’s que nós temos e… 

P3 - E o número de alunos por turma que está a aumentar. 

P4 – Exatamente! Dificulta muito o ensino… o individualizado em sala de aula. Depois 

quando temos alunos com necessidades educativas especiais, ou alunos de CEI, que é 

muito compensador - e pelo menos eu gostei imenso de trabalhar com eles - mas de 

qualquer maneira é a atenção que nos rouba do conjunto turma, etc. E nós somos uma e 

se voltamos as costas, às vezes, eles estão a fazer disparates, portanto, tudo isto é muito 

difícil de gerir em contexto prático de sala de aula, não é? Por muito que nós pensemos, 

ok, a turma X precisa porque teve maus resultados, a gente também diz sempre que os 

miúdos precisam de trabalhar mais - o que é verdade- e que os encarregados de 

educação também a… se preocupam pouco e controlam pouco - o que também é 

verdade - porque eles cada vez se desligam mais e poem nos professores a 

responsabilidade de tudo e mais alguma coisa. Agora, o que é certo, é que nós temos 

aqueles objetivos para cumprir e os alunos que têm exames, provas finais de ciclo, a 

determinadas disciplinas ainda se sentem mais pressionados para o cumprimento do 

programa. Portanto, isto às vezes é um bocado incoerente. Vamos fazer planos de turma 

adequados a essas dificuldades das turmas mas temos que dar esta matéria, portanto, por 

muitas voltas que a gente dê não podemos fugir daquilo que é…. 

  



         Portanto, essa informação é divulgada? 

P4 - É, é divulgada.  

 

          E existe envolvimento por parte da comunidade/docentes dos diversos  

          Departamentos /Direção/Conselho Geral?  

P4- Eu acho que sim. 

JP5 – Existe. 

T4  Eu acho que sim. 

P5 - Da parte dos departamentos, existe. 

P4 - Porque, por exemplo, no departamento onde eu estou falamos das avaliações dos 

outros departamentos, portanto, acabamos por ter uma visão global, nomeadamente, às 

vezes, até para comparar disciplinas estruturantes. Ai vês nas disciplinas estruturantes 

deram isto, deram aquilo. 

P5 - Mesmo no processo de análise tinha em conta a média da turma e se a avaliação 

daquela disciplina fugia muito em relação às outras… o que quer dizer que havia ali 

uma relação entre as várias aprendizagens, dos vários departamentos. 

P4 - Sim, exatamente. 

 

         Portanto, o tipo de informação que é divulgada prende-se com a análise que 

         sai do observatório?  

P4 - Exatamente. 

P5 - Sim, sim. 

P3 - A forma como a análise dos dados é feita também sai do observatório. Para quê? 

Para que toda a… para que não haja dispersão e depois se possa comparar e fazer 

análises porque todos estão a…  

P4 - Sejam mais viáveis, todos estamos a fazer da mesma maneira. 

P5  – Estudo idêntico.  

 

         Existe alguma monitorização ao trabalho que o observatório efetua? 

P4 – Existe. 

  

        Existe? Ou em caso negativo porque é que aconteceu ou o que poderia ser  

        feito para alterar a situação? Portanto há alguma monitorização ao trabalho 

        que o observatório desenvolve?  



P3 - Há. Por parte da… a gestão… a gestão faz isso, não é? Porque inclusive nos 

nomeou. 

P4 - Exatamente. 

P3 - E nós fizemos um… um documento onde dizíamos, exatamente, em termos 

temporais e por objetivos aquilo que nos propúnhamos fazer, portanto… 

P4 - E que, portanto, depois é-nos pedido. 

P3 - Há um compromisso anual, pelo menos, até agora era anual. Porque estamos em 

final de mandato não se sabe o que vai acontecer a seguir, não é? Mas houve esse 

compromisso e nós cumprimo-lo.     

 

         Sabendo que a Avaliação Interna é de caráter obrigatório, em que medida é  

         que o trabalho desenvolvido pelo observatório contribui para o cumprimento  

         das metas do Projeto Educativo e nomeadamente no domínio da referida 

         Avaliação Interna do Agrupamento? Qual é o contributo do observatório?  

P3 - Bem… 

          Em que medida é que ele contribui? 

P3 - Eu… eu ando à volta muito da monitorização porque nós não temos estes hábitos, 

não é? O que é facto é que nós pusemos as coisas e não as registamos, não 

contabilizamos e isto veio de certa forma dar aqui,…. 

P4 - Uma estrutura. 

P3 - Sim. E uma responsabilidade, não é? 

P5 - Ter uma visão global. 

P4 - Não chega ver as coisas empiricamente é preciso concretamente estarem registadas. 

P3  – Registadas da mesma forma para todos. 

P4  - Para haver uma uniformização de critérios. Também acho.  

 

         Nós tivemos uma avaliação externa, há bem pouco tempo, e no âmbito do  

         trabalho desenvolvido pelo agrupamento,  quais poderão ser 

         os  contributos para o processo de Avaliação Externa, poderão ser, ou  

         poderão ter sido… (interrupção e a questão foi repetida em off , entrou um 

         elemento em falta) ”Sabendo que a Avaliação Interna é de caráter 

         obrigatório, em que medida é que o trabalho desenvolvido pelo observatório 

         pode contribuir para o cumprimento das metas do Projeto  

         Educativo do Agrupamento, nomeadamente no domínio da referida  



         Avaliação Interna do Agrupamento? No âmbito do trabalho desenvolvido 

         pelo observatório do agrupamento, quais poderão ser os seus contributos 

         para o processo de Avaliação Externa, sabendo que, nos termos da lei, a  

         avaliação se estrutura com base na autoavaliação e na avaliação externa?“  

P5 - Portanto o observatório irá permitir dar a conhecer a toda …  

P4 - Toda a comunidade escolar.    

P5 - A população. Que isto, de dar… dar… dar a conhecer as evoluções das 

aprendizagens, as avaliações, o poder-se tomar decisões no sentido de influenciar, essas 

aprendizagens - que eu penso - que é das partes mais importantes. Não é só ter 

conhecimento das aprendizagens é poder influenciá-las a… pelo meio.  

P4 - Atuar sobre elas. 

P5 - Com medidas a atuar porque ter só conhecimento não… não iria resolver muita 

coisa. Mas poder atuar - acho isso importantíssimo - temos de atuar sobre essas 

aprendizagens.   

P4 - Sim. Porque a nossa preocupação é sempre o sucesso escolar dos alunos.  

P5 - Claro. 

P4 - Não é? Enquanto o sucesso global não só das aprendizagens mas também ao nível 

das atitudes e da cidadania e uma vez que o observatório se preocupa essencialmente 

com a parte social e a parte académica, eu penso que …  

P5 - Pois, embora a formação dos alunos seja muito importante mas a própria inspeção 

atua no que é importantíssimo e diz que é importantíssimo os resultados escolares. 

P4 - Pois é. 

P5 - E tudo funciona.  

P4 - À volta disso. 

P5 - Em… nessa…nessa envolvência aí. Portanto, o observatório tem aqui um papel 

muito, muito importante, que é a melhoria dos resultados escolares. Sem 

esquecermos… 

P4 - Mas também nunca se podem esquecer, desculpa. 

P5 - Claro. 

P4 - As características dos alunos das turmas, não é? 

P5- Claro, claro. 

P4- Porque o nosso agrupamento é um agrupamento muito procurado. 

P5 - Por isso. 



P4 - Pela qualidade do seu ensino especial e, portanto, isso faz com que também, às 

vezes, os resultados possam ficar um bocado aquém do expectável tendo em conta, por 

exemplo, o segundo ciclo e a população escolar, em termos de, sei lá, classificação 

socio económica, estás a perceber? Porque depois há um desfasamento porque afunila, 

não é? De uma série de turmas de segundo ciclo fica o leque muito mais fechado para o 

terceiro ciclo.  

P5 - Passas de treze para cinco. [número de turmas existente, este ano letivo, no 3º 

ciclo]  

P4 - Exatamente sendo que… sendo que a prioridade é sempre dada: aos alunos 

repetentes que são nossos; aos alunos com necessidades educativas especiais e, 

portanto, isso vai sempre - por muito que nós não queiramos temos que assumir isso - 

vai sempre baixar um bocadinho a fasquia como é obvio.  

P3 - A pergunta… a pergunta foi os contributos para a avaliação externa, não é? 

 

        É os contributos, da avaliação externa.  

P3 - Sim… 

 

         No âmbito da avaliação externa o contributo, não é? Do observatório para 

        essa mesma avaliação. 

P4 - Porque a avaliação externa também tem em conta os resultados obtidos face à 

população escolar face a isso tudo não é? E, portanto, a avaliação interna é muito 

importante nesse sentido porque permite-nos aferir a avaliação dos miúdos, das 

aprendizagens e portanto tentar mudar aquilo que … 

P3 - Sim. No fundo é o resultado final de um processo todo. 

P4 -Exatamente. 

P3 - E daí também a sua a sua importância.  

P4- Claro. 

P3 - Porque tu ao… ao mexeres.  

P5 - Pois, pois. 

P4 - Ao fazeres a análise daquilo que é a… a avaliação ou os resultados, não é? 

Consegues depois ir interferir. 

P4 -Exatamente. 

P3 - Naquilo que é o processo.  

P4 - Que é supostamente… 



P5 - A inspeção olha mais para o produto do que propriamente para o processo e aqui 

pode haver alguns problemas.  

P3 -Sim.  

P4 – Desfasamentos. Era isso que eu estava a querer chamar a atenção, não é? 

 

          Portanto identificam contributos relevantes do observatório? 

P4- Sim. 

          Do trabalho desenvolvido pelo observatório? 

P4- Claro! 

P3- Sim. 

P5- Nesta fase poderão…poderão ser ainda maiores agora com o … 

P1 - O desenvolvimento do próprio trabalho.  

P5 - O desenvolvimento de todos os dados e isso. 

P6 – E com a reflexão que haveria a fazer sobre os resultados. Depois é um dos 

domínios que é avaliado em termos da avaliação externa é exatamente os resultados, 

portanto, em termos internos da reflexão e se ajustarem procedimentos no sentido de os 

melhorar … 

P5 - Agora … 

P6 - Vai obrigatoriamente…  

P4 - A obtenção de crédito horário de escola e tudo prende-se tudo muito com os 

resultados escolares. Portanto, eu penso que é fundamental a existência de um 

observatório que nos permita trabalhar esses dados. 

P5 - Mas… mas à escola tenho a impressão que falta um bocado de autonomia para 

tentar resolver determinados problemas que se colocam neste processo. Eu devia ter 

aqui no meio do processo, quando identificasse aqui problemas numa turma com uma 

percentagem de insucesso muito elevada, eu devia poder… poder ter recursos para 

auxiliar esses alunos. 

P4 – Ter tu tens! Ter tu tens, na prática é que não! Porque não tens uma bolsa de 

professores disponíveis para, ok, para o professor. 

P5 - Para auxiliar esses alunos. 

P4 - Este professor de matemática vai agarrar nestes alunos e vai puxar por eles, quer 

para o bem, quer para alunos com sucesso, quer para alunos com insucesso. Porque nós 

às vezes esquecemo-nos, entre aspas, um bocadinho dos alunos com sucesso porque a 

nossa preocupação está sempre nos alunos com menos sucesso para tentar que eles 



recuperem. E só que com a tal autonomia no papel, não dá! E agora na prática, nem 

penses! 

P5 - Quando eu identifico vinte por cento de alunos com sucesso numa turma ou seja 

setenta e cinco com insucesso, eu devia ter … 

P3 - Recursos. 

P5 - Recursos para poder atuar, atuar. 

P4 – Mas é isso que eu te digo a lei prevê a criação de grupos de homogeneidade 

relativa  

P5 - Pois, oh! 

T- Mas, é. Na teoria existe essa autonomia depois na prática é que não. 

P5 - Apoio na sala de aula ou aumentar as horas. 

T4 - Porque nos falta professores, porque cada vez temos menos professores para dar 

mais coisas. 

P1 - E ainda por cima no nosso agrupamento não tem professores com horário zero, não 

temos. 

P4- Exatamente. Exatamente o que eu estava-te a dizer. Não temos uma bolsa de 

professores disponível para que possamos agarrar para agora fazer isto ou fazer aquilo 

que é a nossa luta, não é? 

P6- Exatamente. 

 

          E é assim, então, pontos fortes e/ou oportunidades de melhoria 

          no  trabalho desenvolvido pelo observatório?  

P4- Eu reconheço pontos fortes. O nosso empenho e o tentar resolver e fazer o melhor 

possível no espaço de tempo que nos foi dado. Aspetos de melhoria é, exatamente isso, 

podermos refletir e melhorar aquilo que estamos a fazer.  

P1 – A identificação. O nosso ponto forte e a nossa oportunidade de melhoria passa pela 

identificação que é a primeira coisa… é identificar um problema que é o que nós 

fazemos tudo no observatório, não é? Analisamos os dados, identificámos o problema e 

depois esse problema, vamos tentar que ele depois possa ser resolvido. Nem sempre, lá 

está, tem a ver com o que está aqui, não é? Nem sempre está nas nossas mãos. Mas nós 

no observatório a identificação do problema já é um caminho para depois se conseguir 

encontrar uma solução ou se tentar.  

         Então… 



P3- Não sei se com os dados, que nós temos, não podemos ident …, não podemos 

interpretá-los de forma diferente, ou seja, não podemos… não… não é isto que eu quero 

dizer. Não podemos fazer uma análise diferente por forma a tirar mais interpretações. 

Isso é o que eu hoje penso que poderá ser um dos aspetos de melhoria, não é? Não nos 

dedicarmos apenas a um. 

P4- A uma visão. 

P3- Sim, sim, à percentagem do sucesso apenas. Portanto, poderá haver aqui em função 

dos dados, da riqueza deles.  

P4- Claro, exatamente.  

P3-Poderá haver aqui hipótese de interpretar de uma outra forma. Mas neste 

momento… de momento penso que até porque precisamos… a… de fazer comparações 

é um facto. Mas num segundo ano não só fazer a comparação mas também retirar mais, 

mais…  

P4- Sumo. 

P3 - Sim. 

P5 - Porque colocarmos - penso eu - que pelo observatório praticamente é dos 

resultados. Nós não nos dedicamos às faltas porque isto não é um problema que exista 

aqui na escola, nem abandono, nem nada. 

P3 - Sim mas mesmo… mas a nossa análise dos resultados limita-se à percentagem do 

sucesso. Se calhar era interessante saber a… quantos alunos naquela turma é que não 

tinham negativas. Se calhar é importante saber daquela percentagem de sucesso qual é a 

média de percentagem de sucesso, em termos… não… não é isto que eu quero dizer. Se 

calhar da percentagem de sucesso, ou seja, os alunos que têm níveis três, quatros e 

cinco, efetivamente, qual é a média, se está mais perto do quatro, é um três consistente, 

(surgem alguns comentários sobrepostos) se está mais perto do quatro, é… percebes? 

Para tentar uma… portanto há aqui alguma… (vozes) … já me perdi!  

P4 – Podemos também pensar assim, ok, então estes alunos - é uma turma que está perto 

do cinco - então vamos trabalhar para os alunos chegarem … 

P3 - Mas é uma percentagem de sucesso em que, quem tem sucesso, é verdadeiramente 

bom. 

P4 - Exatamente. 

P3- Ou então é um aluno médio, estás a ver? Portanto há aqui já que… 

P4 - É um sucesso relativo exatamente é o que nós uma vez discutimos por causa de 

numa… de estarmos a observar umas conclusões do observatório e termos chegado à 



conclusão que determinada turma não tinha… Tinha cem por cento de sucesso, mas esse 

cem por cento de sucesso, pode ser um sucesso muito relativo, pode ser um três muito 

fraquito. Os alunos empenharam-se porque era… porque a matéria era uma transição de 

um ano para o outro e, portanto, eles eram capazes de acompanhar, exatamente isso… 

porque o facto de ter cem por cento de sucesso não quer dizer que todos os alunos 

tenham cinco.  

P3 - Mas isso é… isso é uma informação que tu com os dados que tens, … (ruido de 

fundo) …não, mas tu com os dados que tens que te são fornecidos … 

P4 - Posso fazer isso …  

P3 - Tu consegues fazer isso. 

P4 – Exatamente. Exatamente, eu… então eu estava a tentar…. 

P3- Acho que isso é já numa segunda fase, numa segunda fase. (Vozes) Sim. 

Eventualmente no próximo ano isso pode ser implementado.  

P4- Exatamente. 

P5- Pois. 

P3 - Nós podemos fazer a comparação com aquilo que temos e simultaneamente 

avançar um pouco mais, para quê? Para que no próximo ano possamos também fazer a 

comparação disto.  

P4 – Exatamente!  

P3 – Plano de melhoria 

P4 - Melhoria.  

P3 - Um plano de melhoria. 

          Lá está, isso enquadra-se na próxima na próxima questão, na próxima 

          questão que é consegue identificar as possibilidades futuras do  

          Observatório?  

P5 - Exatamente é precisamente isso. 

P3 – Isso vinha ao encontro dos planos de melhoria.  

P4- Do que nós estávamos a dizer exatamente que é a pergunta anterior.  

 

          Gostariam de acrescentar algo importante que possa ter ficado por dizer.  

          algo que queiram acrescentar que queiram dizer em relação à …. ? 

P3- O quê posso falar do observatório? 

 

          Do observatório do primeiro ano da constituição e da implementação do  



        observatório 

P3 – Falar muito das resistências porque inevitavelmente existem resistências a novas 

práticas, pronto. E apesar de tudo todos nós gostamos, alguns têm curiosidade em saber 

efetivamente e… e… e mostrar aquilo que… que acontece, não é? E aquilo que fazem e 

há outros que têm alguma relutância em mostrar aquilo que fazem e aquilo que 

acontece. Por outro lado, também, quando as pessoas começam a… a fazer uma análise 

verbal dos seus resultados, a coisa não é fácil. 

P4- Nem sempre é fácil. 

P3- Não é fácil. 

P4- A autoavaliação - para mim - é das coisas mais difíceis.  

P3- Sim, sim, apesar de que eu também acho que nós para… para mais uma vez 

conseguirmos a… fazer umas comparações… fazer comparações e andarmos todos no 

mesmo objetivo acho que deveriam haver algumas palavras-chave que deveriam constar 

do… da análise individual ou da análise por departamento, percebes?  

P4- Sim, mas olhando assim. 

P3 – Sim, sim, e ser… ser em texto e ser descritivo ou serem em grelha, portanto, há 

aqui algumas normas que nós poderemos… e pronto, são… são práticas que nós 

pretendemos que sejam rotinas, não é? Portanto.  

P4 - Que com a prática, eventualmente, poderão vir a ser. 

P5 – E eu já reparei que da análise dos resultados caminhámos um pouco para a 

tentativa de resolução de alguma indisciplina existente em sala de aula.   

P4- Sim, sim, sim. 

P3 - Ah, exatamente.  

P5 – E que já foi. 

P3- Que é identificado como uma das … 

P5 - O insucesso de alguns alunos, de algumas turmas … 

P4 - Prende-se com a indisciplina … 

P5 - Prende-se… quer dizer, há muito mimo, indisciplina, vá lá, básica.  

P4- Sim, não é de andarem por aí com facas e tal. 

P5 - Há três, dois alunos, quatro que se portam um bocadinho menos bem mas que 

perturba. 

P3- Sim, perturbação. 



P5 - Perturba o bom clima da aula, o bom desenvolvimento e que pode deturpar um 

pouco os resultados e essa análise levada aos departamentos todos eles falaram um 

pouco dessa indisciplina, que já deu novamente origem a discussões em …  

P4 - E deu origem a reflexões sobre… mesmo… sobre a prática pedagógica face aos 

resultados.  

P3- Sim, só que… só que são reflexões que podem ser feitas em conjunto mas depois a 

aplicação dessa… dessa… dessas reflexões não existe. Por que depois não há ações 

concertadas, para. Toda a gente fala. Olha, pois já ia falar doutras coisas, mas não sei se 

há espaço para isto. Uma das coisas que me anda, já há algum tempo… é no princípio 

do não letivo “Estratégias comuns de atuação”, ponto dois dos conselhos de turma. 

Estratégias comuns de atuação e então?  

P4- Pois poderia haver … 

P3 – Não e depois sabes o que é que é cumprir o que está no regulamento interno: “Não 

se mastiga pastilha”, “ Entra-se de forma ordenada dentro da sala de aula”, “Nos 

corredores não há barulho”, ou seja, estabelece-se …  

P4 - Uma lista. 

P3 - Uma lista daquilo que já está definido, não é? E operacionalizar aquela coisa, a 

dificuldade? E depois esquecemo-nos de uma coisa, é que isso - para mim- não parte só 

do professor… não parte só do professor. Tem que partir dos funcionários, tem que 

partir da direção, tem que partir de todos os professores, estás a ver? Já estou a ficar um 

bocado saturada disto.  

P4 – Mas há uma coisa curiosa na análise… na análise que tem estado a ser feita pelas 

coordenadoras dos diretores de turma aos PTs ou aos planos de turma. Há muitos PTs 

onde estão, de facto, definidas estratégias específicas para a turma. Para além dessas que 

tu enumeraste que vêm no regulamento interno vêm mesmo, por exemplo, reforçar o 

controlo do aluno X, a … 

P3- Mas isso é mesmo dentro de sala de aula, em alguns aspetos, estás a ver? 

P4- Sim, eu sei. Mas pronto, mas estás a ver? Também, já há… não há só uma listagem 

daquilo que vem no regulamento interno. Também já há uma preocupação em… de 

facto, pensar praticamente em função de determinadas turmas, de determinados alunos, 

agora claro …  

P3 – Vocês… vocês… vocês como coordenadoras e tinham lido todos os planos de 

turma, acho que são um elemento chave para mexer aqui alguma coisa em termos de 

disciplina. 



P4- Foges! 

P3- Sim, sim. Ficaste com uma noção de quais são os alunos problemáticos, não é?  

P4 – Ficaste. Ficaste. Fiquei, fiquei com uma noção porque é um trabalho um bocado, 

pronto… Mas eu acho que é produtivo porque quando nós estamos de facto a ler os PTs 

quando estamos a ler com atenção há muita coisa que nós verificamos. De facto os 

projetos curriculares de turma, os planos de turma, que agora é assim que se chamam, 

são uteis. Se forem benfeitos e se todos, de facto, seguirem aquelas orientações que 

foram dadas no início do ano, que partiram da direção e do conselho pedagógico, aquilo 

que se pede, de facto, é importante porque o próximo diretor de turma que pegue no 

plano de turma tem ali aquilo que foi feito. E, portanto, pode partir do princípio se surtiu 

ou não efeito, os alunos problema, as problemáticas que eles têm, até para perceber se 

houve evolução ou não nessas questões dos alunos. Eu acho que eles fazem sentido 

quando, de facto, são benfeitos e são de facto consultados e utilizados para aquilo para 

que são criados. E nós como coordenadoras temos tido, de facto, uma visão global 

daquilo que se passa na escola em termos de indisciplina e aquilo que foi feito para que 

aquelas situações se resolvessem, etc. 

 

Podemos dar por terminada? Há mais alguma coisa, não? Então, pronto, em 

relação ao registo da entrevista, depois podemos combinar a devolução da 

transcrição. Eu depois envio, se calhar, por mail, para fazerem a respetiva 

validação.  

Agradeço desde já a vossa disponibilidade. 

 



Duração: aproximadamente quarenta minutos.  

 

        Bom dia colegas, vocês já me conhecem todas. Sou professora aqui do 

        agrupamento. E espero poder, com a investigação realizada, contribuir para 

        um conhecimento e uma compreensão do processo de constituição e  

        implementação do observatório do agrupamento. Esta… a entrevista é 

        importante na medida em que com a compreensão a… de como decorre o  

        processo, da  implementação do observatório, pode contribuir para a  

        melhoria do próprio processo. Agradeço a participação confirmo já a  

        confidencialidade e o anonimato e solicito autorização para a gravação da  

        entrevista.  

P10 – Sim.  

P8 - Sim 

P9 – Abanou afirmativamente, com a cabeça. 

P11 – Abanou afirmativamente, com a cabeça. 

          

        Então vamos dar início à nossa entrevista perguntando se algum de vós 

        conhece os motivos que estiveram na origem da constituição do  

        observatório? [silêncio] Quais foram os motivos as origens que estiveram … 

P10- A explicação, que nós recebemos prende-se com a avaliação… com a avaliação 

interna e externa que foi feita e, portanto, para conseguirmos ter um… conjunto de 

dados disponíveis para podermos trabalhar, exatamente, os dados sobre avaliação: os 

resultados. 

P7 - 

       

P11, mais alguma coisa a acrescentar? 

P11 – Não. 

        E as orientações/razões que presidiram à constituição do observatório? 

P10- Numa primeira fase - o que eu percebi - foi essa disponibilização de dados para 

depois se partir para uma segunda fase… estarem ali todos reunidos para depois se 

 

ANEXO E4 – Entrevista ao grupo de docentes com cargos no agrupamento de 

escolas e pertencentes ao Conselho Pedagógico 

Professor participante que não validou a transcrição da entrevista 



poderem, exatamente, trabalhar de uma forma acessível. Obviamente para fazer a tal 

avaliação mas para estarem disponíveis a toda a gente, pelo menos, à maioria possível 

da comunidade que trabalha aqui na… no agrupamento, os professores. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Em relação aos propósitos/objetivos subjacentes à sua constituição, tem 

        conhecimento dos mesmos? Pode referir algum? 

P10 - A melhoria dos resultados. 

P8 – Exatamente! 

P9 – Exatamente! São esses mesmos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     (Os restantes acenaram com a cabeça em sinal de concordância)      

          

      Reconhecem como é que a equipa, foi constituída?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E conhecem os elementos, são representativos? 

P10 - São representativos da escola ou seja são elementos que têm assento no 

pedagógico. Mas não sei se, são todos. 

P7------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P10 - Nomeada. [referindo-se à coordenadora da equipa de autoavaliação] 

P7------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P8- Foi nomeada ou promotora?  

P7--------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

        Quais foram os principais objetos de observação/análise escolhidos pela  

        equipa do observatório? 

P10- Os resultados. 

P7--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C- Com o questionário interno, das questões internas que foram assim colocadas para a 

avaliação interna.    

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – O descontentamento.  

P9 – Sim. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

.  



P10- Sim, e a articulação também. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10- A recolha de dados. 

 

        E então o observatório trabalha que tipos de dados…é que são trabalhados 

pelo observatório?  

P8- Serão os resultados escolares, serão… (impercetível) 

 (vozes) Diz, diz. 

P9 – Não, não, não… 

IP8 - Não… seriam os principais dados os resultados escolares, o sucesso e o insucesso 

dos alunos.  

P10- Mas também as… as… a visão que as pessoas: quer os professores; quer os 

alunos; quer os encarregados de educação; quer os funcionários, têm do próprio 

funcionamento do agrupamento e do trabalho que aqui se faz. Penso que isso também é 

um fator a considerar. 

 

        E conhecem como é que esses dados são trabalhados em termos da equipa do  

        observatório? Têm conhecimento?  

P10 -Não. 

P9 - Não. 

P8 - Eu parece-me que são trabalhados estatisticamente. Através da análise… da análise 

dos departamentos, também. Cada departamento faz, individualmente, a análise dos 

resultados escolares.  

 

          Então já vamos para a questão a seguir que é, como é que são transmitidos 

          os resultados do tratamento/análise efetuada pela equipa? Como é que eles 

         são transmitidos e já estavas a dizer que eles são …. 

P8 - Estava a dizer que eles são, exatamente, por departamento e depois são 

transmitidos em Conselho Pedagógico e será feita… e é feita depois uma avaliação pela 

equipa. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10- Sim, mas, …  

P8 - Sim, primeiro, vão por mail, mas de qualquer das formas … 

 P7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

P8 - Cada professor individualmente faz a sua análise, então, cada professor 

individualmente dá as suas notas, cada professor faz a sua avaliação.  

P10 - Deveria. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Sim. 

 

        E depois que utilização é dada a essa informação? É disponibilizada é  

        trabalhada a nível de outros meios e em outros órgãos? Portanto vocês  

        estavam a falar do departamento e depois vai para …  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10- Pedagógico e departamento. E deve ir até a… ao Conselho Geral. 

P8 - Penso que vai ao Conselho Geral. 

P10 - Deve ir. 

P8 - Penso que o Conselho Geral também faz uma análise dos resultados.  

P9 - Eu penso que, quando nós depois debatemos em departamento, vai ao Conselho 

Geral.  

        E a informação é divulgada/disponibilizada à comunidade em geral? 

 P7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P9- E dos outros órgãos.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  (os restantes elementos acenaram em sinal de concordância)           

 

        Que tipo de informação é que é divulgada? 

P9 - Os resultados escolares. 

P8 – As estatísticas. 

P10 - Não sei se a estatística também é divulgada, sinceramente. Ao serem publicadas 

as pautas, não é? As pautas são publicadas na plataforma, ou não são? São? 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10- Eu vou pouco à plataforma, portanto “Mea culpa”.  

P9 - Mas estão lá! 

P10 - Mas estão lá, portanto, isto é público. A partir daí, não sei se o tratamento 

estatístico destes resultados também é disponibilizado, não sei se é ou não. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



P10 - Não é. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Não sei se é o trabalho do observatório publicar os dados estatísticos também na 

plataforma.  

P10 - E até as comparações que se fazem, por exemplo, com as médias nacionais e com 

a média. Também era importante… para que houvesse… as pessoas pudessem, as que 

estão interessadas, obviamente, que pudessem comparar. 

 

        Sendo assim pensam que existe envolvimento por parte da comunidade/  

        dos docentes dos diversos departamentos/da direção/do conselho geral? 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        Os dados são transmitidos e no trabalho do observatório. 

P11 - A partir do momento em que são analisados, nos departamentos, somos 

envolvidos, acho eu. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Por acaso não acho. Pois, eu também não acho! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Dois anos?  

P8- Dois anos? 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         

        Então entra na próxima questão que é….  

P10 - Mas posso dizer antes outra coisa, que é assim. 

        Sim. 

P10 - Eu acho que a avaliação, isto é, avaliação dos resultados, seja a avaliação do que 

for, neste caso, a avaliação dos resultados, é um bocadinho difícil de fazer. E eu acho 

que nós professores e sobretudo, as pessoas mais… se calhar mais antigas, estamos 

muito pouco treinados a… a fazer avaliação, este tipo de avaliações. E… portanto, e isto 

também é uma questão de mentalidade, e é uma questão de sucesso, é uma questão de… 

isto é tudo um bocado lento porque o que nós fazemos, as… os nossos hábitos são a 

coisa mais difícil de mudar porque por trás está a nossa mentalidade, a nossa forma de 

agir. Eu - contra mim falo - estou a falar contra mim, não estou a falar contra ninguém 

e, portanto, eu olho para as estatísticas, “ah!”, “ok!”, “Tchu”, passo à frente. Portanto, é 

de facto preciso que as pessoas adquiram, que nós todos, eu falo… - falo por mim - 



adquiramos o hábito de avaliar, efetivamente, as coisas e de não apenas olhar para elas. 

Ou seja, este resultado é este - eu estou a falar genericamente - este resultado é assim, 

então como é que se pode… pronto! Um processo, a processo. Isso envolve: tempo; 

disponibilidade; capacidade; interesse; essas coisas todas, que neste momento está tudo 

desmotivado, e apetece mandar, desculpa, tudo para as urtigas, não é? Portanto, tu dizes 

aos… portanto, é preciso de facto implementar momentos - parece-me a mim - 

momentos para se fazer esse tipo de avaliação. Esses e outros tipos de avaliação, para 

que as pessoas também comecem a adquirir estes… estes processos, internamente e 

externamente e nesta partilha. De facto há tanta coisa a fazer que, às tantas, também nos 

perdemos e… e estas coisas conservamos menos… menos úteis. Por exemplo, eu não 

me lembro de nos meus relatórios, de pôr os resultados dos meus alunos. Não me 

lembro, não me lembro, não pus! Portanto, isto aqui está… e sei perfeitamente que isso 

é importante mas sei que fiz essa avaliação. Sei quantas notas dei, quantos alunos 

recuperaram, sei. Mas de facto não pus isso no relatório por que a minha estrutura de 

pensamento e a minha forma de agir, enquanto professora, não engloba isso. Isto é um 

processo de mudança que tem que ser …  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P9 - Tens razão por que eu vi os relatórios e os mais novos já fazem isso.  

P8- Pois. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - (Abana a cabeça) Não concordo contigo. Eu sou reflexiva, não ponho é cá para 

fora as reflexões que eu faço. Isso é outra coisa! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Claro! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Mais ou menos um ano. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 – De qualquer das formas só queria acrescer, que me parece, que a criação do 

observatório, por si só, já é uma grande mais-valia, no agrupamento. O facto de se 

começar a tratar os dados de maneira diferente, o facto de começarmos todos, como 

professores, a olhar para os dados e começarmos num pedagógico também o tratamento, 

já é uma mais-valia. É óbvio, como instrumento tem coisas a afinar! Mas… temos que a 

afinar e temos que a engrenar porque todas as máquinas demoram algum tempo a 

engrenar e temos que a afinar e engrenar. 



P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 – Nós olhámos para os dados, mas agora olhamos para os dados de uma maneira 

diferente. Até porque olhamos para os dados… e pronto. E nós estamos no pedagógico 

há imenso tempo, e sabes muito bem que agora é raro o pedagógico em que não 

olhamos para os dados, que era uma coisa que não acontecia. Olhávamos para os dados 

uma vez no ano, no final do ano letivo, eventualmente… E agora… olhamos para os 

dados, muitas vezes a miúde, e entre todos tentamos delinear estratégias. Pronto, se 

calhar temos que afinar isto, um bocadinho melhor. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10- Não é a forma de… não é a forma de … 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Não é só por aqui. Eu, por exemplo, desconfio imenso das estatísticas, as 

estatísticas são muito importantes - não tiro valor nenhum - mas a forma como os 

dados… ou seja, os dados que são produzidos para integrarem as estatísticas, que esse é 

um aspeto que estavas a referir em relação à indisciplina (dirigindo-se a MJ) e depois a 

forma como eles são olhados, como os resultados são olhados, também podem ser feitas 

de muitas maneiras. E isto não é… não é nenhuma ciência exata. Importante é a história 

do meio frango, um comeu um frango, o outro comeu meio - não comeu nenhum - e 

cada um comeu meio frango. Isto é um disparate para dizer que as estatísticas são 

extremamente perigosas, vistas assim só em números. Ou seja, em relação à indisciplina 

- eu sou das pessoas que mais falo da indisciplina, nesta escola - e no entanto, eu tenho 

meia dúzia de participações. Mas também tenho muitas queixas dos pais porque eu ajo, 

muitas vezes, não de acordo daquilo que está estabelecido perante a lei, mas de acordo 

com aquilo que eu acho que é melhor para os alunos, e para mim e para a turma. Agora 

porque é que não há dados? Eu volto atrás, porque, isto para mim, e há uma coisa que, 

para mim, há muitos anos, que é a mentalidade das pessoas… é uma coisa…. e os 

processos mentais levam as pessoas a agir desta ou daquela forma, são extremamente 

complicados e é difícil estudá-los e é difícil fazê-los refletir. Porque é que, no caso da 

indisciplina a… a direção diz que não há indisciplina, os professores falam, falam, 

falam, falam mas não escrevem. E não escrevem e agora é outro problema que a mim se 

me põe. Porque é que não escrevem? Por que não sentem que têm indisciplina e, 

portanto, para eles aquilo é tudo normal. Os meninos saírem e entrarem da sala de aula, 

treparem pelas janelas, desde que não lhes apontem uma faca, a coisa vai bem, porque 

só se fala dessas escolas. Ou a indisciplina também é o menino que está sempre a 



conversar com o vizinho do lado e isso afeta o rendimento da turma e afeta o 

rendimento da… escolar e afeta tudo? É preciso analisar estas coisas. Muitas pessoas 

dão aulas no meio da maior confusão aquilo é uma berraria e que… as pessoas 

entendem-se. Pessoalmente eu não consigo. Portanto, para mim isto é indisciplina, para 

outra pessoa não é indisciplina. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Não. Para recolher os dados é preciso… é preciso ter balizas muito concretas para 

que é que… para… qual é o conceito de indisciplina. É preciso ter balizas muito 

concretas para recolher esses dados. Por que se não houver essas balizas muito 

concretas, na recolha dos dados, os dados ficam todos falseados. Por que eu falo de uma 

coisa indisciplina, ela fala de outra indisciplina e ela fala doutra indisciplina.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10- Portanto, na recolha dos dados… calma! (Ouvem-se vozes sobrepostas) Por isso é 

que as estatísticas, a forma como elas são e os dados que são recolhidos por elas são 

fundamentais. E é por isso que eu olho para as estatísticas… pronto. São importantes, é 

uma primeira abordagem, mas muitas vezes a abordagem não é a mais correta. Não 

estou a dizer que é o caso do observatório, não estou a dizer nada disso. E isto é uma 

questão - que se me põe - há muitos anos. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - O observatório, também, não pode fazer tudo ao mesmo tempo. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Uma questão muito concreta, quantas pessoas, neste agrupamento, sabem que 

existe o observatório? Eles leram, eles leram.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Eles, pronto, lá está. A situação da informação também é um bom problema, 

muitas vezes. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - A informação neste momento, é tanta, que nós perdemos o significado à 

informação e não a sabemos filtrar, pronto. Lá está, um problema. Lá estão, os tais 

momentos de reflexão, de paragem, que era necessário ter.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Nem isso! Nem isso! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

P10 - Mas eu não ponho… O problema não é disponibilizar a informação, nem fazer a 



informação circular, esse não é o problema. Nem as pessoas terem acesso à informação. 

É filtrar a informação e usarem-na, esse é que é o problema. Não é no…no processo, é 

na chegada. Ou seja isto é… é um problema, é de facto. Ela está lá toda. Não, isso não é 

por aí! No placard também lá estava toda. E tu tens um… um tamanhão, podes ter uma 

letra gigantesca e ninguém lê nada! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - E contínua, e contínua … 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Eu acho que o filtrar da informação, cada vez é mais importante, ela está 

disponibilizada, nós temos acesso, envia, envia, envia, envia e depois? 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Mas isso é que é importante! No processo final isso é que é importante. 

 

        Aqui então enquadra-se a próxima questão no que estavam a dizer 

        anteriormente existe algum tipo de monitorização do trabalho efetuado? Em  

        caso afirmativo, como se processa? Em caso negativo porque é que acham 

        que aconteceu e o que é que poderia ser feito para alterar essa situação? 

 P7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Acompanhamento, por parte de algum de algum órgão do trabalho do 

        observatório, neste momento. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Eu não faço, pessoalmente, não faço… 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        E se acham que não existe, acham que devia haver, que devia existir  

        monitorização do trabalho realizado pelo observatório?  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(vozes)   

P8 - É a G. É! (Olham na direção de P8 e de seguida na direção da entrevistadora)  

             É a [cpprdenadora da equipa do observatório]  

P8 – É, é! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8- A coordenadora do observatório é a G.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Então, mas isso… 



P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Foi aqui no conselho pedagógico!  

P10 – Dito. Eu também não ouvi. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Lá está. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Eu também não.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 – Desculpa, qualquer coisinha, foi aqui dito no Conselho Pedagógico. (vozes) 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8  – Não, não. 

P10 - A P. era a coordenadora da avaliação, do observatório passou-me completamente.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Por inerência, achei que seria ela. Por inerência. 

P8 – Veio, veio ao pedagógico,  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P9 – Pois é. 

P10 – Ah! Pois foi dito, foi as equipes, lembro-me disso. Então como é que pode!  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Claro! 

P8 – Olha eu parece-me é que não conhecemos o funcionamento do pedagógico! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - É mais grave ainda. 

P10- Não, eu tomei nota disso, mas agora passou-se-me, varreu-se-me, completamente.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Não estamos a confundir! Inferimos foi coisas erradas. Inferimos …  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Mas eu falo contra mim, eu não falo só contra os outros!  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Exatamente! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Para cada melhoria, para cada ação de melhoria e cada melhoria… e cada um tem 

uma liderança, lembro-me disso. Lembro. Agora lembro.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 (Vozes)  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Ah! Mas eu não! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Eu não. 

P8 - O que ainda é pior. 

P10 - (Ri) Eu não estava a confundir. (esclareceu) 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10- Pois fazes! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P9 – Fazes parte da minha equipa, não é? 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 – Eu não! [respondendo a uma questão colocada por P7] 

C- Eu também não. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

P9 – É de articulação vertical. 

P8- Ah! É?!  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 – Pois não, mas,…. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (Olhando para a entrevistadora) 

P10 - Então, mas uma coisa deriva da outra. Ou seja, o observatório deriva da avaliação 

interna, portanto não estás completamente errada. Se calhar o observatório é que de 

facto não está… 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - O observatório, a ideia do observatório é que não está a passar corretamente.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Mas, também, não tinhas que ser chamada! 

P9 - Pois, se calhar, não! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Ou, se calhar, ainda não partiram para o momento da implementação das ações. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (olhando e acenando, com a cabeça, na direção do gravador) 

P10 - Já ficou. (Sorri) 



P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Não é bem assim!  

P10- Não é, não é completamente assim!  

P8 - Não é bem assim. Não, não é preciso exagerar! Há coisas e coisas! (Sorri) 

P10 - E há coisas que não sabia, mas outras, sei! (Ri) 

P8 - No meio de tanta informação, escapa-se alguma, mas… mas… sabemos o que 

andamos a fazer!  

P10 - Não, eu sei! 

P8 - Também é… é ridículo… e nós assumirmos uma coisa dessas. Se assumirmos isso 

temos que pensar, o melhor é a gente demitir-se dos cargos que tem. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Que assim não pode ser.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 -Alguma coisa não está a correr bem aqui, certo, MJ? Estamos completamente de 

acordo! (Sorri) 

P10 - Exatamente! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - É a tal história da informa… Oh, oh, P7! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P0 - Oh, P7! É… a tal história da informação, nós temos a informação toda, e depois 

filtrá-la e trabalhá-la? É aquilo tudo que dizia…. isto é … 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Eh! eh! eh! (Ri) 

P9 - (Sorri) 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

P8 -Tens. Tens. Claro que tens! 

P10 - Ah, claro que tens! 

P9- Tens! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P9- Então de alguma coisa, temos conhecimento.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Tens conhecimento da equipa. Fazes parte de uma equipa.(Vozes) 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



P9 - Eu sei que sou… eu sou… não do observatório, não. Da equipa do JQ, que é o que 

está a pedir. Portanto, sou eu… 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P9 - Do observatório ou do JQ… ou a equipa da avaliação? 

P10 - O observatório dividiu-se em várias equipas …  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Certo. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

P10 - É a [coordenadora da equipa de autoavaliação] 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - A P11 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 – A P4 que já fazia parte da equipa da…da autoavaliação. 

P10 – E é a P1 a P6.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10- A P11 não pertence porque veio já…. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

P8- A AN também veio mais tarde. 

P10 - Exatamente. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Tens. Tens dos dados e depois da constituição das equipes, para implementar…  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

P10- Dos resultados escolares. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Veio. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Veio, sim senhor. Veio a Conselho Pedagógico, proposto pelo observatório. 

P10 - Sim, sim e depois e…e…e as ações para a melhoria, também. Que eram quatro, 

penso eu. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Não, na autoavaliação 

P8 – Não. Na avaliação. 

P10 - Foi analisado pelo observatório. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



P10- E, é! E, é! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10- É um instrumento.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 e P10- Certo! (ao mesmo tempo). 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

P10- As “equipes”! As “equipes”! 

P8- As “equipes”! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

P10- Tem é a [coordenadora da equipa do observatório] 

P8  – É a [coordenadora da equipa do observatório]. 

[coordenadora da equipa do observatório] 

P10 - Se calhar, ainda não fizeram nada, para esse trabalho. Se calhar… se calhar ainda 

não está a atuar. Isto foi quê? Há dois meses, três, talvez… 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

P10- Foi? 

P8- Eu acho que foi há mais. Eu acho que foi para aí em janeiro, fevereiro, … (vozes) 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

        Vamos passar para as questões que têm a ver com a Avaliação Interna e  

        Enquadramos agora com a avaliação interna. Como todos sabem a  

        Avaliação Interna é de caráter obrigatório e encontra-se consignada na Lei  

        em que medida é que o trabalho desenvolvido pelo observatório pode 

        contribuir para o cumprimento das metas consagradas no Projeto 

        Educativo do Agrupamento, nomeadamente no domínio da referida 

        Avaliação Interna do Agrupamento? Ou seja o observatório tem algum 

        papel e em que medida? 

P8 - Sim.  

 

        …na avaliação interna do próprio agrupamento  

P8- Claro, o próprio nome diz. 

P10 - É.  

P8 - O observatório. Logo tem que observar as coisas para se poderem aplicar as ações 

de melhoria. Sendo assim, é um papel, se calhar, o mais importante de todos. Por que ao 



fazerem a análise própria e ao trazerem para conselho pedagógico ou para outras 

estruturas a… consegue-se dar cumprimento e… às metas do Projeto Educativo e até do 

Plano Anual de Atividades, de tudo!  

P10 - Exatamente! 

P8 – Porque eles têm a obrigatoriedade de… de analisar e de confrontar onde é que 

devemos incidir as ações e melhorar para dar cumprimento ao Projeto Educativo. 

 

        No âmbito do trabalho, então, desenvolvido pelo observatório do 

        agrupamento, e vocês sabem tivemos uma avaliação externa agora em abril,  

        pensam que, nos termos da lei, a avaliação se estrutura com base na  

        autoavaliação e na avaliação externa, como sabem e portanto quais poderão  

       ser ou ter sido os contributos do observatório para o processo de Avaliação  

       Externa? 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Mas de acordo com o resultado da avaliação externa parece-me que o contributo do 

observatório… 

P9 - Interna. 

P8  – Externa e interna, não? 

P9 – Sim. 

P8 - De acordo com o resultado, que já temos, parece-me que o contributo do 

observatório também deve ter sido… ou foi… bastante acentuado. Por que uma 

avaliação que está em muito bom, tem que ter tido um contributo de todos os 

intervenientes, incluindo o observatório, de forma a colmatarmos as falhas. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - A equipa de avaliação interna… E a equipa de avaliação interna ao apresentar os 

resultados e ao propor a criação do observatório … 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 -- Deixa-me acabar! E ao propor como instrumento, o observatório, vai contribuir 

exatamente para essa avaliação externa. 

P8 - Exatamente!  

P10 - Para essa avaliação externa, portanto, parece-me que é fundamental. 

P8 - Eu também me parece que é fundamental.  

P10- Não propriamente o observatório.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



P10 - Que me dá a sensação que ele, não está propriamente a funcionar a cem por cento!  

Por isso eu lembro-me da [coordenadora da equipa da equipa de autoavaliação] dizer 

que neste primeiro ano ia-se fazer a criação; ia-se introduzir os dados; ia-se 

disponibilizar os dados, pronto. Nesse sentido…  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Por isso, deixa-me acabar, por isso… esse… o observatório está a fazer, está a 

cumprir, digamos, o processo desse primeiro ano. Que é a criação e a elaboração dos 

dados e o tratamento estatístico para depois, se partir para uma segunda fase, que será a 

partir do próximo ano. Se calhar é por isso que tu ainda não foste chamada para 

nenhuma… nenhuma intervenção. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 - Então não tivemos!? 

P10 - Então não tivemos!? 

P8 - No conselho pedagógico! 

P10 - Esse… esse… como é um instrumento, esse instrumento é importante e isso foi 

tido em consideração, certamente, na avaliação externa, portanto, é por aí, não é? Quer 

dizer não propriamente o trabalho ainda do observatório, mas a própria criação e a 

forma como ele foi planeado também. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - Claro! Eu lembro-me disso, disso lembro-me perfeitamente. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

         Então, com base em tudo o que foi dito, identificam, de alguma forma,    

         contributos relevantes no trabalho desenvolvido pelo observatório, alguns  

         contributos no trabalho desenvolvido?  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

P10 – Eu… eu continuo na minha que é a tal elaboração, a tal sinteti… 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 - A tal sintetização dos dados, o termos ali os dados disponíveis. E eu trabalho 

muito com dados, por causa da biblioteca, ando sempre a perguntar onde é que está isto, 

o resultado daquilo, assim, é um instrumento extremamente útil. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



P10  - Está bem, mas onde estava… aqui… estava… Eu, por exemplo, para saber, qual 

era a taxa de abandono, que eu calculava - se soubesse qual era - andei montes de tempo 

e não a encontrei. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – Está bem, mas é preciso a direção ter tempo para disponibilizar os dados, para 

não sei quê. Isto é complicado. Estando ali uma base de dados trabalhada, as pessoas 

têm… tem acesso, isto é fundamental… trabalhar. E… e… não imaginas as horas que 

eu perco às vezes à procura de um dado básico. Eu posso evitar mas não é essa que é a 

minha forma de trabalhar, eu tenho uma ideia empírica de como é que é a coisa. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10  –Claro que sim!  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P10 – E agora já ficas a saber que fazes parte! 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P8 – Então, ela faz parte de uma equipa.  

P10 – De uma equipa de trabalho. 

P8 – De uma equipa de trabalho para implementar… 

P10 – Exatamente! 

P8 - Para implementar uma das ações de melhoria. 

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

         Sendo assim reconhecem, pontos fortes e/ou oportunidades de melhoria, no  

         trabalho desenvolvido?  

P10- Sim. 

P8 – Sim.  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

         Vamos então à última questão, se conseguem identificar as possibilidades  

         futuras do Observatório?  

P7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        P11 alguma coisa? 

P11 – Não. 

P9 – Não. Concordo. 



P10 - Eu concordo, plenamente, com ela. É preciso que…ficar… que o observatório não 

chega que é preciso de facto… fazer… trabalhar nos dados que a partir daí surjam. E 

isso é a parte - não digo que é a mais importante - mas é fundamental. A mim parece-

me! 

 

        Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Querem acrescentar mais alguma     

        coisa?  

 

        Então agradeço a vossa participação, depois combinamos, eu faço a  

        transcrição da entrevista, envio-vos por mail para vocês depois validarem,  

        está bem?  

        Muito obrigado.      

 



Duração: aproximadamente uma hora e cinco minutos. 

 

         Bom dia, vocês já sabem, já me conhecem todas, sou professora daqui do  

         agrupamento. Sabem que estou a realizar uma investigação que me encontro  

         a realizar procuro contribuir para um conhecimento e uma compreensão 

         da… do processo de constituição e implementação do observatório do 

         agrupamento e… e a entrevista é importante na medida em que este 

         conhecimento e esta compreensão a… de como decorre o processo do  

         observatório pode contribuir para a melhoria do respetivo processo.  

         Agradeço a participação, confirmo já a confidencialidade e o anonimato e  

         refiro ainda a possibilidade caso haja alguma situação que se queira  

         acrescentar ou alguma questão a esclarecer. Solicito autorização para a  

         gravação da entrevista. 

P12- Sim. 

P4 – Sim. 

P15 – Sim. 

P16 – Claro. 

P13 – Claro. 

         Obrigado. 

         Conhecem os motivos que estiveram na origem da constituição do  

         observatório? 

P12 – Eu daquilo que me recordo… o observatório foi constituído de acordo com uma 

sugestão da IGEC, na altura IGE, em relação a… dentro do processo de autoavaliação 

que foi sugerido… isso como medida de melhoria. 

P15 – Da necessidade de haver uma estrutura onde pudesse… onde se pudessem ir 

buscar os resultados já …  

P13- Tratados. 

P12- Sim. 

P15 - Tratados! 

 

ANEXO E5 – Transcrição da entrevista ao grupo dos professores participantes 
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P13 – Elaborados para ser mais simples… de saber a informação. 

P14 – Eu também a… eu também e… do que eu me recordo eu também estou na linha 

do que a,.. 

P12- A [P12] disse. 

T - A [P12] disse. Penso que vem como uma consequência, uma necessidade de criar 

uma entidade que aferisse a … - isso é a minha visão da interpretação que eu tenho - 

que aferisse traços, quer fortes, quer… quer… quer questões a melhorar sobre o 

agrupamento. Ou seja, numa ótica de potenciar determinadas potencialidades - passando 

a redundância - e trabalhar aspetos menos… menos positivos como uma necessidade 

de… de reflexão. Surgiu dessa análise. 

         Querem acrescentar mais alguma coisa?  

P15 - Não, não. 

P13 – Era isso.  

P16 - É isso mesmo. 

P12 – Pois os resultados são exatamente uma… um dos âmbitos da avaliação externa, 

não é?  

 

         E conhecem as principais orientações/razões que presidiram à constituição 

         do observatório? As orientações que estão na base da sua constituição?  

        Alguém tem alguma ideia em relação a este aspeto? 

P12 – Entra como um plano de melhoria, não é? Para… para o agrupamento ter uma 

noção em termos dos seus resultados. Já era o que se fazia há mais tempo, mas estava 

mais… era menos consistente, talvez. Ou, por outro lado, baseava-se apenas em 

pequenas análises. Agora tenta-se aprofundar um pouco mais a análise. 

P14 - Ter uma visão mais abrangente. 

P12 - De algumas coisas, sim. 

P13 - Abana a cabeça (afirmativamente). 

P16 - Abana a cabeça (afirmativamente). 

 

         E em relação aos propósitos/objetivos subjacentes à sua constituição, tem 

         conhecimento dos mesmos? Pode referir algum? 

P12 - O propósito de tentar controlar os resultados e tentar encontrar soluções para as 

situações que daí decorrem. 



P13 - E ir estabelecendo objetivos para ir mais além, sempre, daquilo que se vai 

conseguindo atingir. 

P15 – Para a melhoria dos resultados. 

 

         Reconhecem como é que a equipa foi constituída? Quais os seus elementos?  

P14 - É um representante de cada ciclo. 

P15 - De cada ciclo. Por nomeação.  

P14 - É um docente e não docente também. 

P13 – Sim e representativo da comunidade, do agrupamento todo. 

P15 – Sim, do agrupamento todo. 

P12 -Sim, faz parte é um do subgrupo, não é? 

P13 - Da equipa de autoavaliação.  

P12 - Da equipa de autoavaliação. 

P15 - Sim, da equipa de autoavaliação. 

P16 - Abana a cabeça (sim). 

 

         Quais foram os principais objetos de observação/análise escolhidos pela 

         equipa do observatório?  

P12 - Acho que foi as médias dos resultados. 

P15 - Dos resultados da avaliação sumativa interna. 

P13 - Interna e externa. 

P12 - Sim, dentro dos outros anos. 

P15 - Abana a cabeça (afirmativamente). 

P14 - Abana a cabeça (afirmativamente) 

 

         Que tipo de dados, são trabalhados?  

         Sabem, como é que eles são trabalhados? Que trabalho é feito sobre esses  

         dados? 

P12 – Não. Não sei se fazem correlações ou o que é que fazem. Isso não tenho noção. 

P16 – Não é aí… os documentos… e quando está a trabalhar… que teve envolvida… 

Por exemplo, isto dando o exemplo este ano letivo no primeiro período que foi o 

[adjuntos da direção] e agora neste momento até sou eu e o [professor de TIC] e a 

[professora de Matemática] que estamos a trabalhar a parte estatística dos resultados. 

P12 – Sim. Mas o que fazem é apenas frequências absolutas, relativas e médias.  



P16 - Exatamente! 

P12 – Não vejo, por exemplo, que façam correlações entre professores e turmas e 

características, por exemplo, e a correlação é só uma medidazinha que é um estudo 

estatístico, por isso… 

P16 – Mais nada. 

P15- Nós trabalhamos dados por estatística nas várias… na reunião de departamento.   

 

         Pois eu agora ia perguntar como é que eram transmitidos os resultados do 

         tratamento/análise efetuada pela equipa? 

P16  – Via mail. 

P12 - Sim, na reunião de departamento, também. 

P15 – Nas reuniões de departamento e posteriormente nas reuniões de ano. 

P16 - No vosso caso, do 1º ciclo, no nosso caso, no grupo. 

P13 - De departamento e de grupo. 

P12 - De departamento e de grupo.  

P14 - De departamento e de grupo. 

P16 - No grupo e depois faz-se uma reflexão. 

 

         Isso enquadra-se com a questão a seguir que eu vos ia colocar que utilização 

         é dada a essa informação?  

P15 - É trabalhada.  

P13 - E refletir sobre ela. 

P15 -Refletimos sobre ela para tentar encontrar estratégias para - se assim o 

entendermos - para a melhoria da avaliação, dos resultados. 

P12 – Sim, para… eu acho que a análise que é feita sobre esses dados é insuficiente - na 

minha opinião - para se poder tirar conclusões. 

        Vocês, fazendo um ponto de situação, vocês fazem a análise em … 

P12 - Em departamento. 

P15 – Em conselhos de ano. 

         E nos restantes, (dirigindo-se aos restantes elementos do 

         grupo) 

P12 – É a mesma coisa. 

P13 – É a mesma coisa. 

P16 - É a mesma coisa. 



P14 - Em departamento e em contexto de grupo disciplinar. 

P13 - Exatamente! 

 

         E depois a utilização é… como é que é feito esse trabalho nos vossos grupos  

         de ano e conselhos de ano?  

P15 – Nós a partir da análise que fazemos dos dados tentamos encontrar estratégias, 

ações de melhoria, digamos assim, para tentar colmatar os resultados que se apresentam 

menos favoráveis e... os outros [resultados] tentar com que eles sejam cada vez 

melhores. 

P13 - Sim. 

P12 – Pronto. Eu essencialmente em termos de estratégias fazem-me mais sentido, mais 

do que só… ultrapassando um pouco o departamento, ser conselho de turma. Porque, 

como não estão aferidas as condições e… o modelo da avaliação externa tem as 

condições socioeconómicas, a habilitação da materna, pronto, como condicionantes, 

não é? Para avaliar esses resultados e enquadrá-los. Nós temos geralmente a falta de 

hábitos e métodos de estudo (sorri), por aí fora. Isso, muitas das vezes, é importante 

comparar em termos de departamento. Só que aquilo que se tira daí muitas das vezes, 

não é, propriamente, depois analisado numa perspetiva global, característica a 

característica grupo/turma. Eu julgo que aí no conselho de turma, embora seja facto, é 

sempre também feito um bocadinho à pressão, de facto, porque, …  

P14- Incipiente. 

P12 – Os… os… os tempos das reuniões são sempre diminutos face ao número de 

alunos e às questões que aí estão. O diretor de turma… o diretor de turma tem na sua 

posse um conjunto de informações e um conjunto com os colegas que pode trabalhar e 

deve trabalhar a montante, não é? E há aquela noção daquele aluno: qual é o perfil, qual 

é o problema, qual serão as estratégias. E isso, são… é definido e é trabalhado só que 

em termos estatísticos, não é! Por isso não se faz a caraterização, nem os diagnósticos, 

por exemplo, em termos das competências. Sei que, por exemplo, no departamento de 

línguas tentaram fazer a avaliação tanto diagnóstica como formativa. 

P14 – Sim, nós avaliamos já… a testagem é toda assim já… os testes já são construídos 

dessa forma a…  

P12 - Facilita é a análise. 

P14 - São compartimentados. 



P14 – Sim. São compartimentados e nós trabalhamos por competência apesar de agora 

não se chamar competência. 

P12 – Não, a competência não deixa de existir, o problema são as ideias que a escola 

faz. 

P14- Obviamente, exatamente!  

P12 - Matemática deixou de ter o verbo nos objetivos de compreender. Faz-me um 

bocado de confusão. 

P14 - Não??? E no contexto da língua, seja ela a materna ou seja a estrangeira, não faz 

sentido falar de outra forma. Porque nós trabalhamos competências, capacidades: o ler o 

saber ouvir, a escuta, a produção escrita, a produção oral, a compreensão, a… e… 

e…sim, mesmo o próprio, o momento formal, não é? O teste, o dito teste, é construído 

doutra forma. É mesmo construído de forma a testar as competências isoladas do aluno. 

P12 - Dentro da oralidade, dentro… 

P14 – A compreensão do oral; a expressão do oral; a compreensão e a interpretação do 

texto; a parte da gramática; a parte da produção do texto e, efetivamente, depois no final 

nós conseguimos perceber… ter uma… uma perceção do aluno, na globalidade. E 

mesmo uma coisa que foi interessante - isto agora refletindo sobre esta nova forma de 

trabalhar que nós tentamos implementar - os próprios alunos. Eu notei uma diferença 

muito grande do início do ano para o final que eles tinham uma curiosidade… No início 

do ano, a primeira vez que eu apresentei aquele texto compartimentado com a nota do 

listening, com a nota do speaking, com a nota do… do vocabulário, da gramática e da 

produção escrita, eles depois queriam saber a nota.” Mas… mas afinal que nota é que eu 

tive?” Não é? E no final já conseguiam perceber que não importava tanto aquele 

resultado global mas sim importava… “Ora bem esta aqui a parte do ouvir, eu estou 

bem é uma área em que eu sou forte mas aqui na parte da gramática eu tenho que 

trabalhar um pouco mais.” Ou seja… e foi muito importante para nós - falo eu enquanto 

professora - para perceber o aluno no seu todo. 

 

         Essa análise decorreu… decorreu no início do ano apareceu logo no início do  

         ano ou decorreu da necessidade de fazer essa análise e essa reflexão e  

         facilitar essa mesma análise? Foi a equipa que decidiu que era uma forma  

         diferente de trabalhar? 

P14 – Sim, nós decidimos implementar este tipo de trabalho muito por força também… 

porque é orientação da coordenadora e com toda a legitimidade - sobre o meu ponto de 



vista. Mas, sim, foi uma decisão que depois foi uma decisão de grupo e de departamento 

que foi assumida. Mas isto a propósito do que a [P12] estava a dizer que eu também 

sinto isso. Que no contexto das reuniões de grupo, no contexto das reuniões de 

departamento, os dados são… são partilhados mas são meros números. Porque, sim, 

efetivamente nós temos uma visão da escola mas aquilo é-nos apresentado num 

resultado e nós devemos, efetivamente, nós devemo-nos centrar no processo, não é? Ora 

bem e… e fazer outra reflexão. E realmente os dados que são dados na generalidade, em 

departamento são o resultado da escola mas isto é operacionalizado como? Em cada 

conselho de turma em particular, não é? Portanto… 

P12 - Cada professor em particular. 

P14 - E depois nós temos de desconstruir e ir desdobrando.  

P12 - Cada professor e na sua visão da escola e do aluno e do processo, como avaliam. 

P14 – Exatamente… que é importante depois nós fazermos essa articulação com as 

práticas. 

P15 – Nós no 1º ciclo fazemos toda essa abordagem em departamento e depois vamos 

fazer essa tal desdobragem em grupo de ano. Por que cada um centra-se no seu próprio 

ano. O grupo do primeiro ano centrou-se naqueles resultados e tentamos chegar ao 

porquê. Onde é que estavam as debilidades de determinado tipo de resultados que nos 

foram apresentados e eu penso que isso foi uma mais-valia mesmo na construção do 

saber a partir daí, penso que foi enriquecedor. 

P12 – A definição das estratégias. 

P15- Sim, a definição das estratégias, porque, …. 

P12 - Quais são… quais são, por exemplo, as condições que vocês, as características 

dos alunos que vocês acham determinantes nos resultados, por exemplo? (Falando na 

direção de P15) … (Silêncio) … É que o problema, depois, está aí. Quando tu queres 

fazer alguma síntese e verificar: se aquilo é sempre assim, ou pode ser, ocasionalmente; 

qual é o impacto dos métodos; da falta de métodos de estudo, por exemplo, ou de 

número de horas de sono. Por exemplo, há miúdos aqui que dormem pouquíssimo, 

outros, há uma incidência… há uma incidência, uma incidência em termos de drogas, 

que tomam. 

P15 – Nós também temos esses casos, a falta de estudo,… a falta de estudo aparecem-

nos muito. Temos muita incidência de… quase todos nós sabemos que muito dos 

resultados que nos aparecem têm a ver com a falta de casa.  

P12 - Falta de acompanhamento. 



P15 – Exatamente, prende-se muito com o ter que fazer em casa. Por que para os pais 

ainda em tenra idade [os alunos] e segundo o que vocês aqui - penso que acompanham - 

eu pensei que era mais um problema do nosso ciclo. Tem que haver uma… eles acham 

que o estudar em casa é agressivo num primeiro ano, por exemplo, que é extremamente 

agressivo o fator trabalhar em casa com os meninos, é muito agressivo. Tem que ser... 

P12 - Mas lá está, o estudar em casa o que é que estudar em casa? Também há 

diferenças, por exemplo, em relação ao tipo de trabalhos que são pedidos ao aluno, por 

exemplo. E que muitos deles não são de reforço por isso o aluno, à partida, deveria 

sabê-los fazer sozinhos mas muitas das vezes não são, não é? Como um complemento 

ao… (vozes) Mas o que eu estava a querer dizer era um pouco isto. Na reflexão que é 

feita e, por exemplo, eu não sou… A média, neste género de caso, não é muita má, 

porque só temos cinco níveis. Porque a média tem uma grande… faz uma dispersão, 

não é? É muito sensível a uma amplitude grande de dados. Mas a… nesse aspeto eu até 

acho que devíamos ver era os quartis, acho que eram mais úteis. Mas depois esmiuçar 

aluno a aluno e ver com os números de alunos com determinadas tipologias. E isso, de 

facto, nós em termos de modelo de análise, não temos. 

P14 - Não temos. 

P13 – Exato! 

P12 - Por isso o que é que acontece? Vamos aos motivos habituais, não é? E de facto 

em termos de estratégias, por exemplo, para a falta de acompanhamento, de facto, temos 

muitos. E o que é que o diretor de turma também sabe disto? Sabe. Em muitas situações 

os pais chegam às oito e tal, nove da noite, os miúdos estiveram um dia inteiro no ATL 

sentados, às vezes, a fazer o mesmo tipo de fichas que fazem na escola. Algumas delas 

são mesmo iguais, são plagiadas da escola doutro professor qualquer ou etc., não é? E 

há uma saturação nesse sentido. O que eu julgo que na visão dos resultados e na 

tipologia dos alunos devia de facto haver um… tentar-se criar, um modelo de análise 

por frequências relativas, absolutas, etc. No meio de um departamento e mesmo de um 

grupo acaba por não se conseguir. Onde é que eu julgo que isso devia ser bem 

analisado, caso a caso, no conselho de turma. Mas o conselho de turma é um órgão que 

cada vez… apesar de continuar a ser muito importante em termos da estrutura da escola, 

tem tido nos últimos… já há uma serie de anos, a… tem sido desvirtuado, não é? 

Passámos de um modelo em que o conselho de turma, os conselhos de turma, estavam 

representados, por exemplo, no conselho pedagógico há uns anos atrás, já há bons e 

foram perdendo a sua importância. 



P14 - Hum, hum … 

P16 - Hum, hum …  

P12 - E é aí que a escola conhece a sua população escolar, por isso, conhece pelo diretor 

de turma e pelos seus conselhos de turma.  

 

         Certo, e esse resultado dessa análise dessa informação é disponibilizada à  

         restante comunidade? Passa para a restante comunidade? 

P14 - Passa. 

P12 - Passa 

P16 - Estás a falar do quê? Do observatório?  

           Não, da análise que é feita, em relação aos dados e aos resultados. 

P12 – As coisas saem identificadas é no Projeto Curricular de Turma agora, não é? 

Mudou de nome a filosofia toda está diferente nós é que ainda não digerimos. Mas em 

termos de… há documentos, não é? Ou era o projeto curricular de turma ou o plano de 

turma, alguma coisa... Embora um plano não é um projeto que tenha que ter estratégias 

específicas, caso a caso, e é dentro dessas estratégias… Também a avaliação que se faz, 

dessas estratégias… que eu julgo que tem… Agora, é óbvio que faz sempre… é 

importante depois nos vários níveis de dimensão. Mas… perceber quais são as 

condições a que levam a que resultados, tem que se partir do conjunto de alunos. Só se 

consegue ter depois uma noção que é o que dentro desta escola são os grandes 

problemas para se agir no coletivo agrupamento. Só depois de ter uma recolha de dados 

de outra natureza e de se conseguir pelo menos, numa coisa que é mínima, que é a 

correlação. Pronto, pelo menos explicar as duas coisas. Matematicamente estão ali 

paralelas, então, depois poderíamos ver se efetivamente no modelo quasi experimental 

ou experimental se realmente havia ali alguma relação.  

 

         Mas voltando à questão que estava a colocar, essa a informação que é 

         debatida nos conselhos de turma, ou nos departamentos,  ou nos conselhos de 

         ano, essa informação depois é divulgada, passa para a comunidade ou 

         passa para algum órgão em especial. Depois há feedback?  

P16 - É assim, por exemplo, o que nós falamos em conselho de turma - e atenção que eu 

estou a falar especificamente na minha disciplina - e agora vou meter aqui só educação 

musical. Como sabes eu este ano dei educação musical e dei TIC, pronto. Uma das 

preocupações quando saiu a primeira parte da avaliação, no final do primeiro período… 



estivemos a ver… foi que relativamente a outras disciplinas é verdade que as expressões 

têm um elevado sucesso. Mas havia, concretamente, uma turma que relativamente às 

outras de quinto ano apresentava menos resultados. Era profundo lembrar-me de quem 

era a professora de música… dela! E lembro-me de a colega, este ano…  

P12 - Sim. 

P16 - Estar-se a justificar-se com base em informações. Por isso é que eu digo que foste 

tu (virando-se para P12)… da diretora de turma... tinha facultado aos restantes docentes. 

P12 - Não! Construi com eles.  

P16 - Exato! 

P12  – Construi sempre com eles.  

P16 - Sim, sim, sim. 

P12 - Não quer dizer que…que eu não desse a minha opinião mas foi sempre em 

conjunto. 

P16 – Exato. Mas, pronto, estou-te a dizer o que a M… me… pronto. E então vinha 

muito bem justificada porque ela conseguiu ali estar a dividir, digamos, a turma e 

conseguiu perante mim e a outro colega de música estar a justificar porque é que 

relativamente a outros quintos anos aquele tinha resultados tão menos positivos. Por 

isso significa que os professores… há passagem. 

P13 - O feedback dessa informação, depois de trabalhada, quando chega a ser 

trabalhada, nem sempre chega a ser trabalhada.  

 

         E era  isso que eu ia perguntar, se é utilizada, depois? 

P13 – Nem sempre chega a ser trabalhada em conselho de turma porque lá está aquilo 

que dizia a [P16] há pedacinho. O conselho de turma nem sempre tem esse tempo e se 

calhar havia que ponderar muito um momento no ano em que o conselho de turma 

tivesse um timing para isso, “disponível para”. E quando ela é trabalhada em conselho 

de turma e se identifica isto que a [P12]. estava a falar, esta ou aquela situação, é na 

maioria das vezes, levado ao grupo disciplinar… nesta turma - e aí é o professor que diz 

- nesta turma há estas condicionantes. E parece-me que esta que era uma forma ideal de 

caminhar de forma a que depois também fosse caminhando até chegar ao topo e voltasse 

depois, ok, sim, senhor e até com algumas recomendações. Mas penso que nalgumas… 

nalguns casos isto acontece.  

P15 - Nós em conselho de ano processa-se assim. (vozes) 

P14 - Desculpa. 



P15 – Porque, temos uma variedade, digamos assim, ao nível das escolas. E o sucesso 

ou insucesso de algumas turmas parte mesmo por essas especificidades que há bocado 

falamos. 

P12 - Por exemplo, uma que nós nunca falamos e centramos sempre no aluno é na 

forma e na importância que o professor dá aos trabalhos, à avaliação formativa, que vai 

fazendo na aula. Se… se nós valorizarmos mais essa, digamos assim, participação ou 

conhecimentos - parece-me - do aluno na sala de aula, eu julgo que é uma das coisas 

que nós podemos ver que os alunos, logo aí nessas turmas, terão mais sucesso. Têm 

mais caminho para ter sucesso. Porquê? Porque o tipo de… de avaliação formativa vai 

de encontro mais às suas necessidades. Por isso essa é uma das condições, por exemplo, 

que nós nunca analisamos muito bem. E também dentro dos critérios… por exemplo, no 

grupo de matemática temos lá uma participação que é muito entendida - por mim - e 

havia colegas “Ai eu faço mais fichas de trabalho,” outra “Ai eu faço….”, olha eu faço 

mais, muitas das vezes, é pergunta e contra pergunta, pronto. E tenho aulas mais de…de 

comunicação e de expressão. Isso - para mim - isso é participação. 

P15 – Nós é… é todo esse trabalho ao nível do primeiro ciclo é óbvio que todo esse 

trabalho ao nível do 1º ciclo é pronto esse trabalho… pronto todo esse trabalho é 

regulado …no próprio observatório. 

 P12 - Não, não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou é a dizer que cada um 

de nós, e nós nunca entramos muito com essa condição, focamos muito a questão só no 

aluno. Mas a ideia que tu tens de base e a importância, a valorização, que tu fazes desta 

avaliação formativa e da dinâmica que tu tens da aula tem um alto peso, por exemplo. 

Eu coloquei na planificação - já faço há muitos anos - coloquei a estatística. E uma das 

coisas que eu… que eu geralmente faço é um trabalho e eles têm muita facilidade para a 

relativa que têm que calcular e têm mais alguma dificuldade… de resto eles têm muita 

facilidade em ordenar os dados, em colocar frequência absoluta, relativa pois e em 

escolher um gráfico para fazer, foi isso que eles fizeram a questão etc, etc. O nível de 

sucesso neste trabalho - eu posso-vos dizer -  eu dei três aulas sobre isto mas já era algo 

trabalhado no 1º ciclo, mas que conseguiram, estava de acordo com as capacidades 

deles. Fiz o trabalho e o nível de sucesso neste trabalho foi muito superior à grande 

maioria das fichas de avaliação. E isto a mim coloca-me uma questão que é assim: 

depende também daquilo que superiormente também é definido. Eu neste momento 

encontro-me dividida entre um programa antigo e uma filosofia antiga com a qual eu 

trabalhava e uma completamente nova. E julgo que, muitas das vezes, as questões não 



estão só no professor, na forma como ele vê e naquilo que ele vai valorizando no 

trabalho do aluno. Não só a questão de falta de métodos de trabalho e de estudo daquilo 

que o aluno consegue fazer realmente em termos de sala de aula mas também em termos 

das filosofias… gerais. Mas pronto, pode ser que encontre um caminho aqui pelo menos 

aqui um meio caminho em vez de ser do oito e o oitenta.  

 

      Ou seja este trabalho é feito em conselhos de turma, em conselhos de ano, 

      envolve….. 

P14 - De departamento. 

P12 - De departamento. 

         …e de departamento tem uma envolvência…. 

P12 – Porque muitas situações é mais de departamento, do que grupo, ou conselho de 

turma.  

P13 – Exatamente! 

T- Sim, mas ainda a propósito do que a G. estava a dizer que eu acho que este édito, que 

a G. estava a referir: que as deliberações que são tomadas; as decisões; as estratégias; os 

recursos que são definidos, em conselho de turma, normalmente têm eco, quando as 

coisas não correm muito bem, isso é a perceção que eu tenho. Ou seja nós sabemos, nós 

ouvimos falar da turma A, B, C, F, H, Y e do aluno Z quando alguma coisa não corre 

bem. Normalmente o eco é sempre pela negativa. 

P15 - Porque também há o reverso. 

P14  - As coisas só chegam a uma instância, ou seja, as coisas são resolvidas, entre 

aspas, domesticamente e o ano letivo decorre, na sua normalidade domesticamente e o 

conselho de turma, o diretor de turma, no seu comprometimento pessoal com aquela 

turma e articulando com os restantes colegas vão resolvendo as questões. E 

normalmente as coisas só tomam uma dimensão de escola ou de grupo, pronto, vamos 

lá subdividir: de grupo; de departamento ou de escola; realmente quando as coisas 

correm muito mal, ou então em momentos… mas se calhar é assim que tem que ser, 

pronto. Ou não sendo o que tem que ser, se calhar o que é normal.  

P12 – Pois passa aí alguma… alguma coisa importante que é assim: para algumas 

turmas mesmo o mau resultado no contexto global é uma grande vitória. 

P14 – Exatamente, eu também acho isso.  

P12 - E isto passa, muitas das vezes, completamente ao lado.  



P14 - Eu também acho isso. O ano passado, por exemplo, eu tinha uma turma com 

características muito peculiares. A G e a O, partilhavam esse conselho de turma, 

partilhavam esse conselho de turma e… e… sabem do que… sentiram o mesmo. O 

sucesso numa turma, com as características desta turma em questão, não era o mesmo, 

não, é? Portanto, aqui por exemplo, com estes meninos, mais do que o resultado final, a 

média aritmética, da turma ou a média global da turma, interessava muito mais que no 

final do ano tivéssemos conseguido terminar o ano com todos cá na escola, com… 

com… com… com menos indisciplina, tê-los mais motivados, tê-los mais pró ativos, 

apesar de… depois, se calhar, o resultado final não ser… não… não ser… 

P13 – Brilhante. 

P14 – Brilhante. Ou até, se calhar, depois também a nota final que eles tiveram não 

podia… um três numa turma destas, não podia ser comparada com um três noutra 

turma, nem um quatro, não é? Porque eram realidades completamente distintas. Mas 

sim, é isso que tu dizes nós temos que ver… eu acho que nós ainda vemos tudo duma 

forma muito global e realmente tem que… portanto, que nós … (vozes) 

 

         Mas neste caso, mas centrando neste caso, quer dizer que da análise dos 

         resultados, sejam eles positivos ou negativos, não é o que aqui está em  

         questão. A análise dos resultados, a reflexão sobre eles, vai de encontro ao  

         envolvimento dos restantes órgãos que existem, dos departamentos, do  

         conselho pedagógico, do conselho geral, ou seja, há depois, como dizia ali a… 

         ela, um retorno em termos desta, até ao conselho de turma. Faz-se a  

         análise no departamento, no conselho de turma - estou a tentar perceber a 

         vossa linha de ação - e depois dessa análise feita volta novamente à  

         sede de departamento e ao conselho pedagógico?           

P14 - Sim. 

P15 - Sim. 

P12 - O ciclo… o ciclo… o ciclo é esse. Só que a questão… e quando eu falava e 

porque é que eu falei que os conselhos de turma não estão efetivamente representados 

nos conselhos pedagógicos, já tiveram há uns anos atrás e que isso é importante. Por 

que é o conselho de turma que conhece a população. O que é que acontece em termo 

geral? Têm aquela noção de… olha está dentro da média global, não está dentro da 

média global. Agora, oh, pronto, estas turmas, este grupo de alunos…. (vozes) 



P15- Eu não sei se o que vou dizer se aplica aqui mas nós ao nível dos grupos de ano, da 

análise dos resultados, portanto, ao nível da Língua Portuguesa, como da própria 

Matemática, chegamos à conclusão - não sei se é aqui, não sei se vou dizer um disparate 

- que sentimos a necessidade do acréscimo da hora da matemática, de mais um tempo 

para a Matemática e de mais um tempo para a Língua Portuguesa. E em determinados 

grupos, ou de 1º e 2º ou 3º e 4º, partir dessa análise e… e… e nota-se o que foi 

favorável, foi uma mais-valia, após essa análise… termos implementado mais horas em 

departamento. Aquele reforço que se traduziu em melhores resultados e nós estamos a 

ver que… que …  

 

         Então esse envolvimento passa pelos departamentos, passará também pelo 

         conselho pedagógico, pelo conselho geral, na vossa opinião? 

P14 – Sim. 

P12 - Sim, passa. Só que… só que veem o produto feito. Quer dizer, a análise que têm é 

tão geral, tão geral. quando se diz assim: “Bom, esta turma, tem estas e aquelas 

características” pronto, não têm muito a dizer, não é? Porque não os conhecem e a 

questão é essa. 

 [vozes] 

P12 - Nem valorizam os bons casos que às vezes maus resultados são um sucesso. 

P16 – Exatamente, ou seja, valoriza-se, se formos a ver, é exatamente as negativas ou 

seja, o que é o negativo o que é o insucesso. 

P14- Ou então, por outro lado, também e este ano aconteceu isto no meu departamento, 

houve uma turma que se destacou então havia uma série de número de níveis cinco logo 

no 1º período. É, pá!  

P12 - O que é que se passa? 

P14 - O que é aquele professor? Por que é que aquela turma tem ali tantos cincos? Ou 

seja, nós centramo-nos muito só nesse… nesse valor numérico, realmente, e nesse valor 

geral e no que é de tal forma díspar daquele valor mediano que se estava aqui a falar, lá 

está. E estamos sempre discutindo números, números.  

P12 - A mediana… a mediana e as medidas interquartis têm outra vantagem. É ao ler, 

lermos que vinte e cinco por cento dos alunos, em que nível estão. Depois quando se lê - 

isso o primeiro quartil - o segundo quartil vai-nos dar o valor de cinquenta por cento dos 

alunos, valor onde está e depois os setenta e cinco e os cem por cento e eu julgo que era 

mais a… 



P14 - Benéfico. 

P12- Benéfico em termos de análise ver esta… esta divisão do que propriamente a 

média. Pronto, embora ela não sendo… não sendo díspar por que, pronto, só temos aqui 

de um ozinho por isso não é uma grande dispersão de dados mas julgo que as medidas 

interquartis seriam uma coisa simples a fazer.       

   

         Neste tipo de trabalho todo existe algum tipo de monitorização? É feito 

         algum tipo de monitorização do trabalho efetuado? 

P12 - O diretor de turma se não o fizer… não fizer… está a ultrapassar … 

 

         Isso é nos vossos casos do Conselho de Turma, não é? E no caso global do 

         trabalho realizado pelo observatório existe algum tipo de monitorização?  

P15 - Os resultados são-nos apresentados periodicamente, pelo menos nós no 1º ciclo, 

periodicamente… por períodos. 

 

         Mas existe monitorização da parte de… do trabalho efetuado, de algum 

         órgão? 

P12 - Sim, em termos do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral.  

P13 – Exatamente. Segue, segue as hierarquias. 

P12 – Hierarquicamente. Do sistema porque tem que passar até pela direção até para 

depois chegar ao Conselho Geral.  

 

       E têm conhecimento de como se processa esse tipo de monitorização? 

P12 – Apresentam-se os resultados e geralmente os outros ouvem. Podem dizer alguma 

coisa mas é assim. Não conhecem a população, ponto. Ou conhecem as suas estruturas. 

P13 - Mal. 

P12 - Ou conhecem os seus filhos ou não têm é a perspetiva global. Eu julgo que aí os 

departamentos conseguem ter uma visão global mas também é só naqueles âmbitos. 

Quem é que consegue ter realmente o conjunto das informações nos vários âmbitos? Os 

conselhos de turma.  

     Certo. E então… 

P12 – Pelo menos aí que eu acho que têm que ser analisados, realmente, os resultados 

como ponto específico das ordens de trabalho em relação aos resultados. Não digo, pelo 



menos à partida, logo em relação aos resultados do primeiro período, por exemplo, na 

intercalar do segundo período. Porque isto há tempo.  

P13 – Sim, porque não pode ser …  

P12 - Sim as estratégias. Depois daquela fase diagnóstico onde é que vão, normalmente, 

bater nos quintos anos? Ou em novembro, ou … 

P13- Na intercalar ou no final do período. 

P12 – Ou, às vezes, no final do período. Muitas das vezes é que começamos a ter 

realmente aquela ideia mais precisa sobre… sobre cada… cada aluno. Pronto, as 

estratégias são delimitadas depois na intercalar a… de segundo período são apuradas 

etc. Mas não há por tradição, por exemplo, e deveria ver… enquadrar aquela turma 

dentro do grosso daquele ano. Dizer por isto, por aquilo, por aqueloutro, nós estamos 

aqui desfasados neste aspeto ou estamos naquele. Não quer dizer que não seja feito. 

P16 - Mas vocês fazem isso, ou seja, a maioria das pessoas em… nas reuniões de 

avaliação ou quando há conselhos de turma justifica-se, por exemplo, relativamente a 

níveis atribuídos, e … 

P12 – Sim, mas, … 

P16 – Queixa-se do comportamento. 

P12 - Isso é feito. Mas não é por base, não se tem por base os resultados das outras 

turmas. Tu não tens, por exemplo, os resultados do primeiro período de todas as turmas 

para enquadrar a tua. Tu tens o que é os resultados? E justificas de acordo com os 

resultados, também conheces o conjunto de outros alunos! 

P16  – Conheço a minha realidade, exatamente!  

P12 - Não, é? Mas a discussão que é feita no departamento não é feita nos conselhos de 

turma. E aí que tu podes… podemos realmente aferir. Então quer dizer… faz só uns 

bons trabalhos de casa, não faz os dela, ou… por exemplo, está muito interessado numa 

aula, mas na outra, está completamente a “Leste”. E as visões que nós temos de cada 

aluno são pessoais, não é?  

 

         Então sabendo que este trabalho todo que é desenvolvido tendo por base, os 

         resultados da análise dos dados, que vêm do observatório e sabendo que a  

         Avaliação Interna é de caráter obrigatório, em que medida é que o trabalho  

         desenvolvido pelo observatório, na vossa opinião, contribui para o  

         cumprimento das metas consagradas no Projeto Educativo do Agrupamento,  

         nomeadamente no domínio da referida Avaliação Interna? 



P14 - Então se diagnostica… se diagnostica problemas e promove ou propõe ações de 

melhoria, isto aqui já… já… já implica um trabalho reflexivo e que pressupõe, não é? a 

superação de um traço menos… menos forte. 

P12 – Pelo menos a identificação de alguns aspetos. 

P14 - Exatamente! 

P13 – Pelo menos trabalhados. 

P14 – Pelo menos permite-nos a nós ter uma visão mais objetiva porque eu acho que 

ninguém é uma ilha, não é? E dentro das escolas vão sentindo, vão tendo… vão tendo 

ansiedades semelhantes, vão tendo preocupações semelhantes, vão-se deparando com… 

com situações comuns, portanto, os problemas acabam por… cada área terá as suas 

especificidades, mas acabam por se sentir as mesmas dificuldades. Portanto, se estes 

pontos já são amplificados, por assim dizer, isso já é meio caminho andado para… para 

a solução de um problema assim como depois as ações que também são propostas. 

P15 - O próprio facto de ter havido a necessidade de criar esse… o próprio observatório 

em si, já é, penso eu, que já advém daí, uma ação de melhoria para atingir … 

P14 - Sim e eu acho. 

P13 - Os resultados. 

P15 – Porque… 

P14 - Promove uma ação mais concertada, pelo menos, não é?  

P15 - E mais clara. A visão, pelo menos, dos resultados que à partida são analisados, já 

vem uma visão.  

P16 - Já existe uma estrutura, já há ali a base que tem com objetivo e é mais fácil 

trabalhar. 

P12 – Por exemplo, outra questão que também não é… não é, habitualmente, debatida. 

Há uns anos atrás eu optei por fazer e acabei por convencer alguns colegas, em termos 

da planificação, alterar o… na altura, novo programa, era o roteiro, não é? As mudanças 

mudaram o roteiro e o que foi feito foi assim. Os domínios, por exemplo, dos números 

racionais a… que é um domínio em que normalmente os alunos têm dificuldade e 

precisa ser reforçado, passou para primeiro período e um dos domínios onde eles 

geralmente não têm grandes dificuldades que é a organização e tratamento de dados 

passou para o terceiro período. Ora, logo aqui, há logo uma possibilidade de sucesso 

diferente da disciplina em relação às outras. E o que eu perguntava é assim: nem todos 

pensámos, por exemplo, nisto? Porquê? Porque se eu tenho, no início do ano, os dois 

capítulos mais pesados e mais difíceis, tenho duas vantagens. Logo posso reforçar ao 



longo do ano todos aqueles conteúdos, por um lado, mas por outro também estou a levar 

para o primeiro período, que não é definitivo, os resultados… os resultados daquele ano. 

A maior parte das… das disciplinas, julgo eu, tem conteúdos que é o que segue mais ou 

menos os programas. Temos um primeiro período de adaptação, depois no segundo 

período entra tudo em velocidade cruzeiro, juntamente com um maior nível de 

dificuldade, desses conteúdos, que são do segundo período, e depois como o segundo 

período a transição do segundo período para o terceiro período é muito curta, 

normalmente, muitos alunos não conseguem recuperar. Por exemplo, isto era uma das 

coisas que se calhar convinha discutirmos entre todos. Será que a forma como 

organizamos as nossas planificações vai de encontro… pode ser uma condição de levar 

ao maior ou menor sucesso, ou não? Eu daquilo que tenho analisado na minha prática e 

que tenho trabalhado, eu acho que sim. Porque ao condicionar os capítulos que eu à 

partida já sei que os alunos têm mais dificuldade, num primeiro período, e não num 

segundo, eu à partida estou-lhes a dar uma chance. Uma oportunidade de ultrapassarem 

essas dificuldades ou dilui-las ao longo do ano letivo… completamente diferente.  

 

         Ou seja a reflexão que se faz de todos os dados, de toda a análise que é feita 

         no agrupamento seja em termos do que for e neste caso é em termos dos  

         resultados dos alunos.  

P12 - Tem que testar algumas outras coisas fora… fora o que é só o comum. E… e não 

estar só centrado no aluno. Há muitas condições que não têm a ver com o aluno mas 

todas têm a ver com tudo o resto, programas …  

         Exato. Voltando… 

P12 - Por exemplo, não é? O de matemática, o programa que esteve em vigor, pronto, 

era excessivo em termos das capacidades cognitivas e o do raciocínio formal que exigia 

aos alunos. 

         Ou seja todas estas as reflexões … 

P12 - E isto é uma reflexão que, eu julgo, temos que fazê-la e o observatório pode 

contribuir para isso deixando de lado só as questões que são particularmente do aluno 

mas outras gerais. Por isso cada âmbito tem também condições específicas para poder 

analisar certo tipo de fatores e intervir sobre certo tipo de fatores. 

 

        Ou seja o trabalho desenvolvido pelo observatório, ou que o observatório  

        desenvolve, permite atingir as metas do projeto educativo? 



P12 - Tudo! O observatório não é exceção para mim, não é? Embora o observatório…   

P15 - Ajuda e intervém. 

P13 - Abre caminhos à …  

P15 – Abre-nos caminhos, a essa perspetiva.  

 

        E nessa medida contribui na vossa opinião para a avaliação interna? 

P13 - Pode contribuir. Contribui. 

P14- Contribui. 

P15 - Claro que sim. 

 

                  O agrupamento esteve num processo de avaliação externa e no âmbito do  

                  trabalho, que é o que estamos aqui agora a avaliar, do trabalho desenvolvido  

                  pelo observatório, em que medida é que, e sabemos que nos termos da lei, a  

                  avaliação a avaliação se estrutura com base na autoavaliação, e em que 

                  medida é que o trabalho desenvolvido pelo observatório, quais é que serão  

                  os seus contributos para este processo de Avaliação Externa?  

P12 – Então, é os resultados.  

P15 - Os resultados. 

P12 - Os resultados, não é? E o número de cotas e tudo isso, não é? Que é o menos 

importante, ao fim e ao cabo. Mas, o que é certo, é que os observatórios também 

poderiam fazer sentir que não se podem comparar coisas que são completamente 

distintas. Não se pode comparar sem serem sequer… percentagens. Podemos ver porque 

eu tenho o domínio dos conhecimentos e posso comparar o domínio dos conhecimentos, 

por exemplo, com os resultados da prova final, embora, a avaliação é muito mais e 

muitas das vezes um professor que tem uns excelentes resultados na prova final pode 

não ser o melhor professor. Porque só está a testar apenas a trabalhar para determinado 

tipo de questões. Por exemplo, o raciocínio doutro tipo muitas das vezes não é avaliado 

é uma série de competências, por exemplo, na matemática, que não são avaliadas 

naquele tipo de exame. Por isso este tipo de análise mais crítica… (interrupção) 

…Dentro desta, de todas estas questões, que aqui estavam envolvidas, os resultados das 

provas finais, não podem ser comparados, são… são, por exemplo, um ponto de 

diferença, claro. Então vamos esmiuçar aquele ponto. Eu sei que em termos de 

aproveitamento nas minhas fichas de avaliação e os meus resultados costumam bater de 

forma comum e já tinha isso em relação às provas de aferição com aquilo que eu tenho 



de conhecimento do aluno. Só que entre o vinte e um, o vinte e dois e o quarenta e oito, 

quarenta e nove, meter na pauta dois… nós… não há uma… não é? A… pronto, é uma 

amplitude e ainda por cima bem arredondado e eu vejo muitas das vezes, nos exames, 

níveis dois que são dois e eu dei três, óbvio! Porque é assim, se os alunos estão comigo 

a… faz parte do meu trabalho motivá-los e colocá-los a trabalhar e envolvidos dentro da 

sala de aula por isso as atitudes têm que ser positivas. 

P14 - Mas aliás …  

P12 - Então não estou a trabalhar bem para o … 

P14 - O peso percentual no…  no resultado final do aluno. 

P12 - Pronto, não é grande mas para aquele aluno que está dentro dos quarenta e tal por 

cento com atitudes positivas… 

P14 - É determinante, é determinante. 

P12 - Se eu não consigo que ele tenha atitudes positivas também não estou a fazer 

corretamente o meu trabalho, não é? É óbvio que tem que haver ali uma diferença, 

principalmente nestes de transição assim como também há dos quatro para cinco e etc. 

Por isso o permitir… permitir que se comparem coisas distintas que são uma prova, com 

uma avaliação continua e uma avaliação continua que tem uma série de parâmetros que 

não são estritamente só de conhecimentos, sequer. E permitir que isso tenha impacto na 

avaliação das escolas e em tudo o resto da sua avaliação faz, quanto a mim, é uma das 

características que leva a… que muitas das vezes, se calhar, se estraguem alguns bons 

sucessos que foram conseguidos. O observatório pode intervir nisto, pode fazer através 

das suas análises, porque depois, entretanto, nas avaliações internas de forma a que seja 

mudado o modelo. Porque o modelo até há uns anos, por exemplo, mesmo da avaliação 

externa não incluía aqueles dois fatores que tão provados mas o impacto, quer dizer, não 

há determinismo da educação. Não é…não são todos os que… há uma tendência. Agora 

o impacto dessa tendência depende de outros fatores. Por isso a educação é demasiado 

complexa para se dizer a uma escola, quanto a mim, para já utilizar médias e os 

resultados quando eles não têm a ver com a mesma coisa, pronto. Não acho que é 

sequer… nem é ético, pronto. Não se faz. Isso é uma iliteracia matemática. Porque 

estamos a comparar coisas que não têm natureza … 

P13 - Comparativa. 

P12 - Pronto, semelhante. Por isso é apenas uma parte da outra, por isso não faz sentido. 

Por outro lado, partindo desse - quanto a mim – desvio, não são vistas depois outras 

condições de forma. Como será? Há uma preponderância, por exemplo, somos deste, 



deste “cluster”, ou não somos do outro, etc. Mas isso é, quanto a mim, ainda é uma 

“analisezinha” muito, muito soft. Quer dizer, porque estamos a entrar com dois fatores 

que são muito importantes mas o impacto deles pode ser anulado, reforçado, a… com 

outros fatores e isso não está estudado, em lado nenhum, por isso os observatórios têm 

um mar, um mar de coisas a ver. Não é à toa que está toda a gente ligada à frequência 

absoluta e à média, não é? Há outras análises estatísticas que podem ser feitas… então o 

cruzamento de dados? 

 

         Então identifica contributos relevantes no trabalho desenvolvido pelo  

         observatório? 

p12 – Eu identifico contributos relevantes, acho é que há muito mais para fazer. A 

questão é essa.  

P16 - E teria que ser mexido muito mais coisas porque, por exemplo, eu agora estava-

me a lembrar. Neste momento nós temos aqui duas professoras que estão a representar 

os seus grupos/departamentos e que, sem dúvida nenhuma, que estão sempre em foco e 

tu também [olhou para P14] no final do ano letivo, porquê? Porque temos os exames. 

Aqui nós temos dados concretos, porquê? Por que há um trabalho que é feito em sala de 

aula que depois é posto em prática, não é? E aí vamos comparar os resultados a nível 

nacional com o da escola e depois por sua vez do que conseguiu a turma. Mas depois tu 

tens as restantes disciplinas que estão fora desse âmbito. Vais-me perguntar, eu tive 

onze turmas, dou o meu exemplo, tive sucesso? Tive. Então mas agora tenho que 

comparar o meu sucesso com o sucesso das minhas colegas. E depois ainda há aqui 

outra questão também que é: há grupos que fazem partilha, digamos, de testes ou que 

fazem testes em conjunto e aí temos uma maior amplitude de verificar os 

conhecimentos dos alunos, porquê? Por que eles estão todos naquele momento, em que 

estão a pôr à prova os seus conhecimentos, em igualdade de circunstâncias por que há 

testes comuns.  

P15 - Era isso que eu ia dizer há bocado porque a nível do primeiro ciclo, quando 

fazemos o tal tratamento… o tal tratamento destes dados a nível de grupo de ano. 

P12 - É o outro fator, é o tal fator. 

P16 - Que entra aqui. 

P12 - Mas que não se fala. 

P15 - Vão aferir porque partimos todos de uma estrutura base igual. Nós fazemos os 

testes em grupo de ano iguais. 



P12- Todos?  

P14 - Nós também funcionamos assim. 

P15 - Fazemos ao nível da planificação… igual. Claro que a partir daquela planificação 

vamos ter em atenção as especificidades das nossas turmas, como é óbvio. 

P13 - E esquecemo-nos de uma variante, que para mim, eu acho que é preponderante 

aqui: os testes comuns, as planificações comuns e achamos que o que está divergente é a 

turma, mas pode ser o professor.  

P15- Claro que pode ser o professor. 

P13 - E a discrepância aqui pode ser o professor que está à frente da turma. Porque nem 

todos temos a mesma metodologia, nem todos temos a mesma forma de funcionar.  

P12 - E nem todos funcionamos da mesma maneira com o mesmo grupo. Podes 

funcionar bem com uns e não funcionar com outros. 

P13 - E eu noutra área [educação especial] tenho esta perspetiva quando vejo alunos de 

turmas diferentes de professores diferentes chegarem com o mesmo teste, a… e alguns 

não têm a noção do que é aquilo! Porque efetivamente aquilo é feito para o global e é 

interessante na perspetiva do que a [P14] estava a dizer há pedaço. Mas depois a forma 

como cada docente esmiuça as questões. Se calhar, não vai de acordo com o teste e o 

aluno tem mais dificuldades. Ou seja, se calhar as variantes são: o aluno, são a … 

P15- Não. Há várias variantes. 

P13 - São a sociedade, mas o docente é uma variante fundamental para o sucesso.  

P15 - Mas o professor não se pode… não se pode por à parte. 

P12 - Dentro daquilo que o professor faz, valorização… 

P15- Do ensino /aprendizagem do aluno. 

P12 - Ou não.  

P13- Sim, sim, mas… 

P15- Não é? Acho que todos nós somos um bolo. 

P13 - Eu acho que isto pode ser um desafio para o observatório. Porque o docente - e eu 

falo por mim - o docente terá sempre alguma dificuldade em reconhecer que a falha 

pode ser sua. Ou mesmo não tendo dificuldade, não é facilmente que reconhece “Eh! 

pá!” Eu se calhar não estou a conseguir chegar ao aluno! Se há uma turma com 

demasiado insucesso pode ser: as questões sociais; a falta de trabalho; a falta de… de… 

de informação anterior. 

P12 - Mas tem muito a ver com a valorização da parte formativa pela parte do professor, 

por exemplo.  



P13 - Tem a ver com quem está à frente, também. 

P14 - As coisas nunca são unívocas, não é? Não podem ser lineares, de forma unilateral, 

os professores sempre têm medo. 

P13 - Exatamente! Têm é que se ter todas em atenção e não se excluir nenhuma.  

P12 - Tu não consegues por todas mas consegues por algumas, o mais possível. 

P13 - O mais possível. 

P15- Eu penso que o sucesso é partilhado de professor para aluno e de aluno para 

professor. 

P16 -E o insucesso também. 

P15- O sucesso e o insucesso como é óbvio! 

 

         Então estamos aqui no campo das possibilidades futuras do observatório?   

P16 - É vamos encontrar em outras variáveis, neste caso devem ser… devem ter… 

devem estar tidas em atenção quando se está a fazer uma análise. Que neste momento 

nota-se que está, que está … 

P13  - Exatamente! 

P12 - Pelo menos para criar aqui uns parâmetros que possam ser influenciados. Agora 

para que não causar também muito… muito dano em todas estas estruturas, porque 

depois as reuniões evoluem, se calhar mais, na complexidade. Pronto, selecionar, por 

exemplo, por ano, dois ou três fatores que… vamos estudá-los. 

P13 - Pois, tu não consegues fazer o estudo de tudo, de todos os conteúdos. 

P16 - Nem tens equipa para isso, não tens uma equipa que se prepare para isso. 

P12 – Mas estes dois ou três fatores… Durante quatro anos trabalhamos estes fatores: 

como é que eles têm funcionado, há aqui algumas regularidades ou não há 

regularidades, não é? 

P15- Eu penso que para esse efeito, esse salto que estamos aqui a falar, um dos pontos 

que o observatório pode, para mim, deveria ser diferente aqui, é a visibilidade que este 

próprio observatório tem para com… para com a comunidade. 

P14 - O valorize, também.  

P13- Exatamente! 

P14 - Os contributos. 

E –O valorize. Eu penso que deve ter… eu senti, para mim é uma mais-valia haver este 

tratamento. Sinceramente, enquanto professora, enquanto membro de um conselho… de 



um departamento e de um conselho de ano, para mim foi uma mais valia poder trabalhar 

assim desta forma. Levou-nos a pensar.  

P12 - Tinhas bons resultados?  

P15 - Não. 

P12 - Pudeste mostrar bons resultados? Ou não? Estou só a perguntar? Estou a 

perguntar, não estou a …  

P15 - Sim. Pude mostrar resultados. Pude mostrar evolução.  

P12 – Então e os colegas que não conseguiram mostrar bons resultados, o que é que … 

P15 - Achamos todos bem, porquê? Porque ao nível de um primeiro ano, como estive 

com um primeiro ano, as características, como eu tinha falado há bocado, são diversas e 

o giro foi que nos levou mais facilmente a uma partilha. Tanto de metodologias, da 

forma de ação do professor. Porque aqui foi importante e vai de acordo ao que disse a 

colega… vai de encontro ao que ela disse houve uma partilha houve uma… uma 

questão. Mas como é que funcionou? 

P12 - Ou seja, o resultado levou-te a pensar sobre as coisas, principalmente, quando são 

colocados na berlinda. É um bocado, não é? 

P13 - Exatamente. 

P15 - Mas isso parte muito também da forma como nós vemos porque in…felizmente 

quando corre tudo bem… 

P12 - E consegues fundamentar os resultados? A fundamentação de cada professor não 

é igual. 

P15 - Não, não é! Mas esse debate é enriquecedor quando ele é partilhado. Agora não o 

conseguirmos debater e não o fazermos nunca! 

P12 - Não refletiste coisa nenhuma com certeza!  

P15 – Refletimos, mas …penso que… 

P12 - Eu acho que, às vezes, não se reflete! 

P16 – Exatamente! 

         Então enquadra-se noutra questão se reconhecem pontos fortes e/ou pontos  

         oportunidades de melhoria ao próprio observatório? 

p14 – Sim. 

P12 - Sim. 

P13 - Sim, claro. 

P15 - Sim. 



P14 - Eu gostava… esta questão da metodologia para mim é muito importante… E eu 

acho que sim, que nós temos que nos centrar, é importante que nós nos centremos, nos 

resultados. Mas os resultados são o resultado de outra coisa muito mais profunda, não 

é? 

P12 - No processo.  

P14 - E… e… o processo… e o processo abarca… individualidades que têm formas de 

pensar, de estruturar o seu pensamento, perspetivar a realidade, distintas e díspares, que 

depois… são encaixados todos num tipo de… ou pelo menos os conhecimentos são 

aferidos todos de duas formas: de uma forma linguística e de uma forma lógico-

matemática, ponto. E aquela questão que a [P12] estava a dizer, é muito importante. 

Quando nós temos noção de que temos alunos de que são mais visuais, mais musicais, 

mais interpessoais, mais… são mais introvertidos, são mais extrovertidos, são mais 

físicos, a… Nós temos que encontrar realmente e temos que realmente perspetivar a 

nossa forma… as nossas práticas têm que ser perspetivadas. E… eu acho que nós 

andamos numa ansia de resultados mas que efetivamente nós temos que fazer o 

processo inverso, voltar atrás. Porque cada vez as turmas são mais heterogéneas. Uma 

coisa que eu achei curiosa na avaliação externa e que nos encaixaram num cluster 

privilegiado, não é? Parece que nós eramos assim… 

P12 - Cassiopeia, não é? 

P14 - Não é? Estávamos num… ali num cluster, mas no nosso agrupamento, apesar 

deste agrupamento, ainda ser… e o que vem de fora e da visão que eu tenho pequenina 

das escolas, do universo de escolas - pelo menos no distrito de Lisboa - acho que nós 

estamos ainda num oásis. Nós já temos uma série de problemas que se calhar há cinco 

anos, há dez anos atrás não se colocavam, os nossos alunos são dos mais heterogéneos. 

P12 – Ah! (vozes) 

P14 - Pois não sei, mas… são mais heterogéneos e nós temos que atender a estas 

especificidades que depois no final como nós as vamos testar - e aquilo que a O estava a 

dizer que é muito importante - sobretudo na…. a matemática e o português - há sempre 

o ónus na matemática e no português - que no final, finalmente, eles são um número e 

que depois o próprio professor é confrontado. Então mas como é que é que tu deste 

cinco a este menino e ele foi ao exame e tirou três? E… e… e realmente e… e… e 

corroborando o que a… o que a [P12] disse, a educação é algo tão complexo que não se 

pode… não se pode limitar a esta coisa e circunscrever a esta coisa matemática porque 

efetivamente o resultado final dum terceiro período é o resultado de um ano. E 



realmente eu posso ter uma perspetiva mais formalista das coisas e dar um pendor… 

apesar de que os departamentos têm que ter os seus critérios. Isto é outra reflexão, que é 

assim, nós temos todos os mesmos critérios mas a interpretação que nós damos aos 

critérios é completamente diferente. 

P12 - É diferente, claro! 

P13 - Exatamente. 

P14 - Porque eu posso… no meu departamento a participação vale vinte e cinco e o ter 

determinado aluno e o trabalhar a participação de forma a que eu possa, efetivamente, 

dar vinte e cinco aquele aluno. Mas se calhar o meu colega do mesmo departamento não 

trabalha a participação da mesma forma ou tem uma perspetiva do que é a participação 

diferente. E depois nós estamos a avaliar os alunos da mesma forma mas os 

pressupostos são completamente diferentes, não é? 

P15 - É, exatamente. 

P16 - Portanto, vais cumprir outros critérios. 

P14 - Mas… mas… sim, mas… lá está não são completamente distintas. (Vozes) 

         Então como se enquadra no observatório…. 

P12 - Eu queria só dar… queria só dar só ali um exemplo ao que a [P14] disse. 

         Então dá o exemplo e depois concluímos. 

P12 – Por exemplo, um aluno que seja introvertido pode estar a participar lindamente na 

sala de aula mas não é tão interventivo, de uma forma espontânea, e outro é um 

miúdo… é um extrovertido. À partida - eu acredito- não tenho a certeza porque não 

gosto de daí… que o aluno introvertido vai ter muito mais dificuldade com certos 

professores a ter, por exemplo, o nível cinco em… termos da participação, do que o 

aluno extrovertido, não é? É só uma coisinha tão simples como o facto de ser… 

espontaneamente por o dedo no ar e estar sossegadinho nas calmas a trabalhar...  

P14 -E participa só quando é solicitado. 

P12 -E participar só quando é solicitado, Não é? E põe o dedo no ar.  

(Vozes) 

P12 - Para que é que eu vou por um dedo no ar? Para que é que eu vou por também 

mais um dedo no ar? 

P15 - Depende da forma como à criança extrovertida também intervém, não é? Porque 

também…a nós… nos acontece muito.  

P12 – Também. Depois condicionas em termos de atitudes, pronto. 



P15 – Também nos acontece muito. [professora do 1º ciclo] A criança extrovertida 

intervém e nem sempre o faz como deve de ser. (Vozes) Porque é assim, convenhamos 

que… e aqui também se prende… há crianças extrovertidas que intervêm, mas intervêm 

oportunamente, intervêm de uma forma assertiva, sabem o que estão… e há aquelas 

crianças que: “Eh! Oh! Sim! Sete!?”; “Oh filho, não é agora! Ainda não estamos aí.”.  

P12 - Claro! 

P15 - E há aquela criança introvertida, porque dentro do introvertido também tem o seu 

quê. A criança que sabe e que está à espera de… da… 

P16 - Da melhor oportunidade. 

P15 - Duma frinchazinha para dizer assim: “Eu sei professora!”; “Sim?” E depois 

também temos aqueles introvertidos… 

P12 - Mas também depende de ti. Há alguns que sabem que tu lhes vais dar a palavra 

porque não dás sempre só aqueles que têm, por exemplo, o dedo no ar, por exemplo. 

P15 – Exatamente. Aí já entra… aí já entra - eu penso - que aí já entra a perspetiva do 

professor. Conforme ele vê a forma de estar em sala de aula.  

P12 - Essa reflexão, não é? Os pressupostos. Os pressupostos. 

P15 - É… é. Eu vou-te dizer e mesmo assim eu vejo que este… são resultados - e eu 

falo ao nível do primeiro ciclo - como é óbvio. Foi bom porque vieram-nos trazer ao de 

cima, eu sei que são números… 

P12- Iluminar. 

P15- Mas vieram-nos trazer ao de cima… 

P12- Abanar. Abanar, abanar. 

P15- Abanar e falar de coisas que muitas vezes são tabus.  

 

         Então vamos lá pôr aqui um ponto de ordem, pontos fortes, então, do papel  

         do observatório? 

P15 – Refletir. 

P12- Levar-nos para a reflexão. 

P15- À reflexão a partir… e à melhoria. 

P13 – E à melhoria 

P14 - E antes da reflexão a questão, não é? Á diagnose de determinados problemas. 

P13 - Exatamente. E às ações de melhoria. 

         Oportunidades de melhoria. 

P14 - Sem dúvida alguma. 



P16 - Tem que haver. (Vozes) 

P12 - Claro. Depende, mas é assim… depende também da forma como se vê… se vê as 

coisas. 

 

         E voltando à última questão possibilidade futuras do observatório, então 

         como se perspetiva o futuro? 

P12 – Claro. Eu, por exemplo, hoje optei por lançar mais questões do que tentar 

propriamente aquilo que eu achava só de respostas. E, muitas das vezes, acho que o 

papel do observatório é esse, é levantar questões para esclarecer. Obrigar a uma reflexão 

pessoal. 

P14 – Eu acho que… esta questão da reflexão - eu acho muito importante - que é uma 

das vertentes das… Qual é o nome? 

P13- Oportunidades de melhoria. 

P14 – Das oportunidades de melhoria. Um investimento nas práticas pedagógicas.  

P16 - Não! Por exemplo, uma coisa que se calhar é de pensar é porque é que outras 

disciplinas não começam também a ter exames, nem que seja de escola no final de cada 

ano letivo ou a meio do semestre, não é? 

P12 - Ou, pelo menos, alguns testes uniformizados.  

P16 – Exatamente! 

P12 - Para se poder enquadrar determinado tipo. 

P14 – Balizar, não é? 

P12 - Por escola, pelo menos isso. 

P16 - Por escola, pelo menos isso. 

P16- Nós já temos essa uniformização ao nível das disciplinas, seja da Matemática, do 

Português. 

P12 - Nós temos, por exemplo, nas fichas diagnósticas e isso é feito no diagnóstico. 

Depois, por exemplo, no plano da matemática houve alguns testes em comum. Eu, por 

exemplo, trabalho sempre colaborativamente, com algumas pessoas, nunca consigo 

trabalhar com todas, não sei porquê, deve ser culpa minha, também. 

P14 - Aí tem a ver com os perfis. 

(Vozes) 

P15 – Tem a ver com os perfis, também não podemos querer uniformizar tudo. Porque 

nem tudo é uniformizável, por amor de Deus! 



P14 – Sim, porque há pessoas que estão muito dispostas a aprender e há pessoas que 

não têm nada a aprender, pronto! 

P13- Já sabem tudo. 

P15 – E isso faz parte. 

P12- E, entretanto, dentro dessas análises que nós fazíamos que eu julgo que é por 

aí…até que o observatório também começou… algum um tempo atrás. Foi a… foi 

também tendo em conta… dos planos da matemática, ter testes tipo e aferir para os 

exames… esta turma é assim muito má, muito isto, muito aquilo, depois vai-se a ver, 

nalguns casos também não é assim tão má e tão isto, tão aquilo. (vozes) 

P15 - Este tipo de resultados que o observatório nos proporcionou, nos obrigou a 

refletir, pelo menos dentro do nosso ciclo, Sim! Obrigou-nos a refletir, obrigou-nos a 

pensar, levou-nos a pensar que a partilha é importante, não só a partilha de materiais, 

que nós fazíamos. Se me perguntas se o fazíamos de uma forma consciente às vezes, se 

calhar fazíamo-lo de uma forma mais banal mas fazíamos. Levou-nos à partilha do 

saber e da forma e da postura, acho que foi muito importante. 

P16 – Nem todos têm, sentem…. 

P15 - Se o observatório se devia mostrar como… como uma estrutura com uma 

importância diferente, sim, eu penso que sim, perante nós. Penso que o conhecimento 

dos pressupostos do que ele faz, do que nos pode trazer… penso que era um ponto que o 

observatório … 

P12 - Ou pelo menos pensar sobre… e lançar questões para reflexão. 

 

         Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? 

Não. 

 

         Então em relação à entrevista poderemos depois combinar a devolução e eu  

         depois posso mandar por mail institucional para vocês fazerem a verificação.  

         Podemos combinar? 

Sim 

 

         Agradeço a vossa participação e, pronto, damos por concluída a nossa  

        entrevista. Obrigado! 



 

Reunião 2 - Parcial  

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro, pelas dezasseis horas, reuniram-se os 

seguintes elementos da equipa do observatório: a coordenadora da equipa de 

autoavaliação, (CAA), a professora representante do Conselho Geral, (P1) e a 

Coordenadora do Departamento do Pré-escolar, (P6), na sala de reuniões, com a 

seguinte ordem de trabalhos: Dados Escolares 2012/2013; Planeamento estratégico e 

avaliação externa. 

A CAA iniciou a reunião fazendo um ponto da situação em relação ao desenrolar dos 

trabalhos nomeadamente e em particular a reunião realizada no dia anterior. Informou 

que esta tinha tido a presença da diretora (P2) e de um adjunto da direção (AD) e que 

tinha tido como objetivo prioritário definir os dados a trabalhar, os responsáveis pelo 

seu envio à equipa e os momentos do envio. Informou ainda que os elementos da 

equipa, foram esclarecidos acerca da forma como iriam ser fornecidos os dados da 

indisciplina, uma vez que na elaboração do Relatório Final de Execução do Projeto 

Educativo e do Plano Anual de Atividades do Agrupamento a enviar ao Conselho Geral, 

a direção se deparou com um número elevado de ocorrências as quais não 

correspondiam, segundo P2, a um aumento efetivo da indisciplina na escola. Informou 

ainda que segundo o AD esse facto se ficou a dever ao preenchimento e posterior leitura 

da grelha base de levantamento dos dados da indisciplina por parte dos Diretores de 

Turma (DT’s). Explicou que numa dada ocorrência em que participaram quatro ou 

cinco elementos, cada um fez o seu registo, e que na grelha final serão contabilizados os 

quatro ou cinco registos quando a ocorrência foi a mesma. A grelha seria reformulada e 

além das colunas com as medidas disciplinares previstas no novo estatuto do aluno, 

seria adicionada uma coluna, que contemplaria as ocorrências dentro da sala de aula e as 

ocorridas fora da sala de aula. A CAA passou a apresentar o documento elaborado no 

final da reunião parcial da restante equipa e onde constavam os indicadores das grelhas 

em que tinham trabalhado, nomeadamente, nos domínios dos resultados escolares.  

P6 referiu que em relação ao pré-escolar era muito difícil ficar enquadrado no referido 

domínio pois a avaliação não era apresentada em resultados como nos restantes ciclos. E 

que nem a assiduidade, contava para a transição porque não existia transição nem 

retenção no pré-escolar. Afirmou que existia uma opção que podia ter lógica e que seria 

promover a evolução das crianças nas três áreas de orientação curricular a formação 

pessoal e social, expressões e o conhecimento do mundo. No início do ano aplicariam 



uma grelha onde efetuariam registos com um número determinado de parâmetros, de 

aspetos que é esperado que as crianças façam. Voltariam a aplicar a grelha no final do 

ano para que se pudesse avaliar a evolução das crianças, assinalando os níveis, de um a 

seis, do que elas conseguissem atingir. Sugeriu que o indicador podia ser “A escola tem 

conseguido contribuir para o sucesso das crianças do pré-escolar, relativo à taxa de 

evolução global nas três áreas de orientação curricular, no seu desenvolvimento 

global”. P1 questionou se aplicavam a mesma grelha em todos os Jardins de Infância 

(JI). P6 respondeu que a aplicavam em todos os JI, enquanto avaliação diagnóstica, e 

que podiam voltar a aplicá-la no final do ano para verificar a evolução. A CAA 

observou que passaria tudo por uma cultura de pré-escolar no agrupamento porque o 

número de salas aquando da elaboração do Projeto Educativo (PE) e até há pouco 

tempo, não era muito significativo Recentemente, de duas salas, numa EB1, passou-se 

para nove salas em três EB1 e um JI. P6 reforçou que o indicador do pré poderia ficar 

como estava, mas acrescentou que aplicariam a grelha no início e no final do ano letivo. 

A CAA completou o documento em trabalho com informação acerca dos dados 

referentes ao 1º ciclo, em relação ao seu envio: quem, quando e que tipo que dados. A 

CAA finalmente informou os elementos da equipa que a coordenadora do serviço à 

aprendizagem também lera o documento em que estavam a trabalhar que tinha 

acrescentado os dados relativos aos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 3/2008 e que 

seria ela que os enviaria à equipa do observatório no final do ano. Devido ao adiantado 

da hora ficou acordado que enviariam sugestões, por e-mail, e que o documento iria ser 

trabalhado até à sessão seguinte. A sessão terminou por volta das 18h 30m. 



Reunião N.º 4 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze pelas 14h 30m, na sala de 

reuniões da escola sede, realizou-se a reunião número quatro do observatório do 

agrupamento com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto da situação do observatório 

estruturação/planeamento do trabalho a desenvolver pelo observatório; análise dos 

dados escolares. 

 A reunião iniciou-se com a apresentação de um powerpoint, pela coordenadora da 

equipa do observatório que seria a base do primeiro relatório elaborado pela equipa e 

que sintetizava a informação dos dados referentes aos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e os dados dos 

resultados das provas de aferição do 4º ano do ano letivo anterior.  

A coordenadora da equipa de Autoavaliação (CAA) expôs os dados com o recurso aos 

ficheiros disponibilizados pela direção. Esclareceu que além dos dados ainda tinham o 

documento que tinha sido apresentado ao Conselho Pedagógico em Setembro, e um 

documento com os indicadores retirados das grelhas de autoavaliação elaboradas pela 

equipa de autoavaliação. Todos os elementos se debruçaram sobre os referidos 

documentos.  

P5 observou que para elaborar um relatório mais abrangente havia informação que não 

possuíam e à qual não tinham acesso. Entretanto, P3 perguntou à CAA se poderiam ter 

acesso a mais dados. A CAA respondeu que não sabia que talvez não fosse possível e 

que devia haver uma base de dados que pudessem consultar. P5 referiu que os dados 

dos Encarregados de Educação (EE) eram mais difíceis de conseguir pois cada Diretor 

de Turma (DT) tinha os seus. P1 sublinhou que só no 1.º ciclo tinham 34 turmas. P4 

respondeu que da escola sede seriam ainda mais. Ao que P3 acrescentou que seriam 

muitos dados o que de momento não seria viável. P1 informou que no 1.º ciclo também 

pediam aos EE, no início do ano, para responder a algumas questões mas que cada 

professor pedia da sua forma. A CAA referiu que os documentos a solicitar teriam que 

ser uniformizados com uma nomenclatura e escala definidas e que só assim era possível 

construir os gráficos. P3 referiu que talvez no ano seguinte fosse possível se de início 

fosse dada essa orientação. P5 concordou e disse que essa parte ficaria para o próximo 

ano. De seguida abordaram o aspeto relacionado com a caracterização do agrupamento, 

nomeadamente, o número de turmas, o número de alunos por turma; o total de docentes, 

entre outros dados, P3 referiu a possibilidade de os solicitar à Diretora porque já os 

deveria ter disponíveis para fornecer devido à Avaliação Externa (AE). Porque tinham 

que os fornecer à IGEC.  



Os elementos presentes passaram a analisar os dados escolares e P3 observou que seria 

importante a equipa poder criar um ou mais critérios para que os departamentos 

fizessem as suas análises, tirassem as respetivas ilações e fizessem uma reflexão, 

procurando encontrar estratégias como resposta para as mesmas. P5 acrescentou que 

deveria ser o Observatório a dar a indicação do que devia ser discutido no 2.º Período e 

sugeriu fazerem-no com base na percentagem de sucesso. P3 afirmou que teria que ser 

feito com base nas metas do Projeto Educativo e sugeriu que poderiam ir pelo sucesso 

global. Os docentes presentes passaram a argumentar e a discutir se a média e ou a 

percentagem de sucesso seriam a melhor opção. Surgiu a avaliação intercalar como um 

dos momentos de análise dos dados mas rapidamente foi eliminada porque segundo os 

elementos presentes esta avaliação era um indicador interno para o docente titular de 

turma, para o diretor de turma e para o professor de cada disciplina aferir o nível de 

conhecimentos da turma e dos alunos e para readequar estratégias se necessário. 

P3 observou que teriam que fazer a apresentação dos dados referentes aos resultados 

escolares em relação aos dados do sucesso e pensar em termos dos resultados da 

avaliação interna, como uma primeira orientação, haveria que criar uma bitola. Referiu 

ainda que estava preocupada se a escolha efetuada seria a melhor opção. 

Depois de uma acesa troca de ideias P5 sublinhou que a Média das classificações por 

ano e disciplina do 1.º período do ano letivo 2012/13 seria diferente da taxa de sucesso. 

P3 observou que a grelha elaborada por níveis, em anos anteriores, não era relevante 

mas que a que apresentava a percentagem de sucesso é que daria a informação 

pretendida e que dessa forma poderiam analisar a taxa de sucesso por ano a determinada 

disciplina. 

Seguidamente, os elementos presentes passaram a verificar se obteriam algum tipo de 

resposta através das percentagens de sucesso. P5 questionou sobre o que é que iriam 

saber ao comparar os resultados do sucesso tendo em consideração a média da escola. 

Questionou se as discrepâncias observadas poderiam ser, por exemplo, resultado da 

indisciplina. Alguns elementos concordaram. P4 questionou outro aspeto relacionado 

com a existência, no agrupamento, de muitos alunos com PEI e CEI e se estes poderiam 

contribuir para algum dos resultados obtidos por uma ou outra turma, num ou noutro 

ano. Mas acrescentou de seguida que se teria que explicar que os alunos com CEI não 

entram para a média. 

P3 referiu o facto de existirem turmas de ensino articulado e que quando se pensa na 

taxa de sucesso se terá que contar com os mais variados fatores.  



P4 questionou os elementos presentes se ao considerarem a média, deveriam indicar 

estratégias ou se deveriam ser os departamentos a redefinir as estratégias perante os 

resultados. Toda a equipa se debruçou sobre esta questão e sobre as grelhas, procurando 

a forma mais adequada, sublinharam, de colocar algumas questões para debate/reflexão.  

Por fim, P3 redigiu um texto onde colocou as seguintes indicações: “Identificar 

discrepâncias nos níveis atribuídos nas diferentes disciplinas.”; “Identificar turmas que 

se afastem consideravelmente da média por disciplina.”. Os elementos decidiram 

apresentar as indicações assinaladas à direção solicitando a opinião dos seus elementos. 

P3 deu por concluída a reunião, os elementos presentes levantaram-se e saíram. 

 

 

 

 

 

 



Reunião Nº 5 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze pelas 14.30h, na 

sala de reuniões da escola sede, realizou-se a reunião número cinco do observatório do 

agrupamento com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto da situação do observatório 

(continuação). 

P3 (Coordenadora da equipa do observatório) iniciou a reunião informando os 

elementos presentes que terão que pensa na forma mais adequada de chegarem com a 

informação até aos departamentos.  

Iniciou por dar o exemplo do departamento de expressões sublinhando que o 

departamento de expressões contribui para a média elevada então poderia colocar a 

questão O que se está a passar e como se vai intervir? 

P5 referiu que no seu departamento poder-se-ia ver o desempenho a nível da disciplina 

de Matemática, por exemplo, do 6.º ano. Mas que esse papel teria que passar para os 

conselhos de turma. Para melhorarem os resultados este terá que ter um papel mais 

ativo. Só no departamento, não sabe porque no fim tudo se resume às atitudes dos 

participantes. Por exemplo, no seu departamento poderia analisar a média das turmas do 

6.º ano que estão abaixo dos cinquenta por cento, mas questionou acerca do que é que 

dependia o sucesso. 

P3 questionou se as turmas que tinham menos de cinquenta por cento tinham mais 

problemas? Poderiam pensar na melhor média. Mas acrescentou que com os 

conhecimentos de que dispunham não se sabia se a média era a melhor análise. Porque 

isto só não lhe dizia nada. 

P5 interveio e questionou que ao se pensar na média e comparando a média do ano 

anterior com a do presente ano numa determinada turma e numa determinada disciplina 

poder-se-ia colocar a questão se a causa seriam questões de comportamento ou de 

aproveitamento, por exemplo. P3 observou que o que contava mais era a avaliação final. 

P4 sublinhou que, durante o ano letivo, até podia dar um nível dois a um aluno que ele 

depois até podia vir a ter nível três, no final do ano! P3 observou que não se pode 

individualizar muito e que se deve ir apenas com algumas questões Referiu que a 

presente indecisão lhe trazia uma grande insegurança. Pelo adiantado da hora a reunião 

terminou e ficou estabelecido que a folha excel com as médias iria no relatório e que na 

reunião seguinte iriam fazer a caraterização do agrupamento. 

 



Reunião Parcial Nº6 

No dia 13, 4ª feira, do mês de março de dois mil e treze, pelas dez horas e trinta 

minutos, reuniu-se a coordenadora da equipa de autoavaliação, a coordenadora dos 

diretores de turma do 3º ciclo e a coordenadora do observatório, com a seguinte ordem 

de trabalho: continuação da elaboração do relatório do observatório; questões a colocar 

à consideração dos departamentos. 

P3 iniciou por perguntar à CAA (coordenadora da equipa de autoavaliação) se teria 

questionado P2 acerca das questões a colocar no relatório do Observatório e a levar aos 

departamentos. A CAA respondeu que falou mas que P2 não demonstrou vontade de as 

considerar porque esta quando questionada respondeu que “Os pares devem fazer o seu 

trabalho, sem se ter que estar a orientar. Sempre à espera de que se faça e peça tudo.”. 

P3 pediu para ver algumas sugestões efetuadas. P4 também pediu para ler. O slide foi 

exposto no projetor e os presentes analisaram os slides em silêncio.  

Após algum tempo P4 referiu que teria que pensar como é que poderiam fazer nas 

reuniões do grupo disciplinar de Inglês e nas reuniões de Departamento de Línguas. 

P3 sublinhou que continuava com bastantes dúvidas. As questões a colocar deveriam 

servir para orientar a reflexão dos docentes mas, continuava com muitas dúvidas porque 

não deveriam ter o papel de condicionar mas de promover/proporcionar o debate, de 

orientar a discussão e não sabia se a estatística seria a melhor opção.  

P4 referiu que no seu departamento, todos os docentes, iriam ter que explicar que A 

tinha menos média que B e B do que C. O que lhe interessava era que os seus alunos 

gostassem do que faziam e aprendessem. Mas referiu que entendia que tivessem que 

levar algumas orientações ou sugestões a Conselho Pedagógico.  

P3 referiu que com as sugestões de P2, poderiam repensar, que havia que ter um fio 

condutor. Senão não poderiam ter base para sequer refletir quanto mais para comparar. 

A CAA respondeu que teriam que começar por algum lado.  

P3 continuou referindo que teria que se fazer o tratamento dos dados com método 

porque tinham muitos dados. Que com os do ano anterior não se podia comparar porque 

tinha sido feito outro tratamento. Que pensava que tinha sido um dos adjuntos da 

direção. Acrescentou que como os dados estavam estruturados talvez se encontrasse o 

caminho. Pensava-se na taxa de sucesso mantendo a opção inicial de levar os 

departamentos a refletir apresentando uma ou duas questões orientadoras.  

Os presentes refletiram e referiram que depois das questões apresentadas seria o 

resultado do próprio trabalho a indicar o caminho. Não se fechavam portas mas tinham 



que ser os departamentos, os conselhos de ano, os conselhos de turma a passar a sentir a 

necessidade de procurar estratégias para a melhoria dos resultados escolares. Ideia com 

que todos concordaram. Deu-se por encerrada a reunião 

 



Objetos Conceção e Constituição do Observatório 

QUESTÕES DA 

INVESTIGAÇÃO 
Como se poderão caraterizar os princípios e os processos que deram origem à conceção e constituição do observatório no 

seu 1º ano de existência? 

DIMENSÕES Motivações para a criação do 

observatório 

  

Fundamentos principais Propósitos estabelecidos Dinâmicas da conceção 

e constituição 

PERGUNTAS Conhece os motivos que estiveram 

na origem da constituição do 

observatório? 

Conhece as principais razões 

que presidiram à constituição 

do observatório? 

No que respeita aos propósitos/objetivos 

subjacentes à sua constituição, tem conhecimento 

dos mesmos? Pode referir algum? 

Reconhece como é que a 

equipa, foi constituída? 

Conhece os elementos, são 

representativos? 

P1 
 

 

“… começou por resultar da 

apreciação efetuada durante a 

autoavaliação aos resultados escolares 
e do facto de não se notar, de haver 

alguma dificuldade em ter visibilidade 

dos resultados… Como um lugar onde 

se pode apreciar os resultados 

escolares e ao mesmo tempo dar 

sugestões que possam conduzir à 

melhoria dos mesmos que até aqui não 

estava a ser feito, pelo menos, nestes 

moldes.” 

“…foi sobretudo porque não 

existia nenhuma estrutura em que 

esses dados fossem trabalhados e 
comparados, pelo menos, de 

forma sistemática e uniforme… 

era muito difícil analisar dados, 

quando apareciam em diversas 

formas, em diversos suportes e 

não se conseguia de facto uma 

uniformização o que, essa foi a 

orientação que está a ser dada e 

que estão a tratar, dentro do 

observatório, dos dados 

escolares.” 

“…é analisar os resultados académicos mas também os 

resultados sociais… Por exemplo, de situações de 

indisciplina, poder tomar medidas para o sucesso. Poder 
tomar medidas para o sucesso educativo dos alunos, para 

a melhoria desses, desses resultados. É por isso que 

importa estudar resultados. Para melhorias.” 

“Foi constituída a partir de 

elementos que já vinham, em 

grande parte, da equipa de 
autoavaliação. Portanto, já 

tinham conhecimento da 

estrutura do que é que, 

exatamente dos motivos que 

levaram à sua criação. Os 

elementos que fazem parte 

da equipa são docentes dos 

vários níveis de ensino, 

nomeadamente, do pré-

escolar, do 1º ciclo e 

departamentos, de 
matemática, línguas e 

expressões. “ 



P2 

 

 

“…foram o resultado, da avaliação 

interna que decorreu no ano letivo 

anterior…. fizemos uma avaliação 

interna e dessa avaliação, uma das 

medidas foi a criação de um 

observatório que possibilitasse um 

trabalho mais estruturado e continuo e 

sistemático dos dados que são 

necessários para conseguirmos um 

agrupamento com mais qualidade.” 

“…têm a ver com o facto de o 

observatório constituir uma 

estrutura que, portanto, é 

constituída por elementos que 

conhecem bem o agrupamento… 

vão reunir os dados e trabalhá-los 

de modo a possibilitar a que todo 

o agrupamento, todos os docentes, 

analisem os dados trabalhados e 

articulem estratégias que 

permitam ultrapassar os problemas 
detetados nos vários grupos.” 

“…ser necessário o trabalho da análise dos resultados 

escolares…. vão ser tratados não só os resultados 

escolares, dos alunos, internos e externos, como também 

outros mais ligados a problemas de comportamento e de 

indisciplina.” 

“A equipa foi nomeada pela 

diretora… foi constituída no 

seio, principalmente do 

conselho pedagógico, 

embora também façam parte, 

de algumas ações de 

melhoria diagnosticadas… 

outros elementos, professores 

com antiguidade na escola e 

que, portanto, vão contribuir 

para a implementação das 
ações aprovadas…” 

P3 

 

 

“A necessidade da escola monitorizar 

os seus resultados e estrategicamente 

ter uma noção daquilo que vai sendo 

feito.” 

“..a razão de base foi o que nós 

constatamos durante o, o período 

em que estivemos a fazer a 

avaliação interna. Tínhamos uma 

noção daquilo que acontecia no 

final do ano, a, havia um processo 

de fazer uma análise estatística das 

avaliações nos finais dos períodos, 

só que não era um processo 

regulado e muitas vezes os 

métodos utilizados não eram 

semelhantes portanto também não 

havia hipótese de comparar e daí 

nós pensarmos que seria 

importante, até porque estávamos 

num processo de avaliação 

interna, seria importante nós 

formarmos este observatório para, 

pronto, para que todos 

caminhássemos no mesmo sentido 

e que tivéssemos a noção daquilo 

que estávamos a fazer. 

“…no fundo era fazer um, era em termos de resultados 

académicos, de resultados sociais fazer uma avaliação 

periódica daquilo que estava a ser feito ou seja uma 

avaliação periódica dos resultados por ano e por 

disciplina.” 

“Em pedagógico.” E foi 

nomeada pela Diretora. 

fundamentalmente, porque 

eu não pus o dedo no ar a 

dizer eu quero.” Foi a 

representatividade de todos 

os anos de ensino.” 



P4  

 

Julgo que teve a ver com os resultados 

das aprendizagens. 
 “E para dar a conhecer à comunidade escolar.” “E estratégias 

em departamento para ver o que se possa fazer para a melhoria, 
para a melhoria dos resultados.” 

“Foi em conselho 

pedagógico.” E foi dos vários 

ciclos. 

P5 

 

  “…para mediante esses resultados tomarmos medidas para 

chegar a esses resultados.”  

 

P6 

 

 

“E torná-los visíveis.”   E foi da equipa de avaliação 

interna que tinha sido 

constituída e das pessoas que 
já tinham dado a forma de 

trabalhar nesse sentido. 

P8 

 

  “Exatamente!” [A melhoria dos resultados]  

P9 

 

  “Exatamente! São esses mesmos.” [A melhoria dos resultados]  

P10 

 

“A explicação que nós recebemos prende-
se com a avaliação… com a avaliação 
interna e externa que foi feita e, portanto, 
para conseguirmos ter um… conjunto de 

dados disponíveis para podermos trabalhar, 
exatamente, os dados sobre avaliação: os 
resultados.” 

“Numa primeira fase - o que eu 
percebi - foi essa disponibilização de 
dados para depois se partir para uma 
segunda fase… estarem ali todos 

reunidos para depois se poderem, 
exatamente, trabalhar de uma forma 
acessível. Obviamente para fazer a tal 
avaliação mas para estarem 
disponíveis a toda a gente, pelo 
menos, à maioria possível da 
comunidade que trabalha aqui na… no 
agrupamento: os professores.” 

“A melhoria dos resultados.” “São representativos da escola 
ou seja são elementos que têm 
assento no pedagógico. Mas não 
sei se são todos.” 

 

P11 

 

    

P12 

 

 

“… aquilo que me recordo, o 

observatório foi constituído de acordo 
com uma sugestão da IGEC, na altura 

IGE, em relação a, dentro do processo 

“Entra como um plano de 

melhoria, não é? Para, para o 
agrupamento ter uma noção, em 

termos dos seus resultados. Já era 

“O propósito de tentar controlar os resultados e tentar 

encontrar soluções para as situações que daí decorrem.” 

“Sim e representativo da 

comunidade, do agrupamento 
todo.” Sim, faz parte, é um 

do subgrupo. Da equipa de 



de autoavaliação, que foi sugerido, 

isso, como medida de melhoria. “Pois 

resultados são exatamente um dos 

âmbitos da avaliação externa, não é?” 

o que se fazia, há mais tempo, mas 

estava mais… era menos 

consistente, talvez. Ou, por outro 

lado, baseava-se apenas em 

pequenas análises, agora, tenta-se 

aprofundar, um pouco mais, a 

análise. 

autoavaliação.” 

P13 

 

  “E ir estabelecendo objetivos para ir mais além dentro sempre 
daquilo que se vai conseguindo atingir.” 

 

P14 

 

 

“…Penso que vem como uma 
consequência, uma necessidade de criar 
uma entidade que aferisse a … - isso é a 
minha visão da interpretação que eu tenho - 
que aferisse traços, quer fortes, quer… 
quer… quer questões a melhorar sobre o 
agrupamento. Ou seja, numa ótica de 
potenciar determinadas potencialidades - 

passando a redundância - e trabalhar 
aspetos menos… menos positivos como 
uma necessidade de… de reflexão. Surgiu 
dessa análise.” 

“Ter uma visão mais abrangente.”  É um representante de cada 
ciclo. Por nomeação. É um 

docente e não docente 

também. 

 

P15 

 

 

“Da necessidade de haver uma 

estrutura onde pudesse, onde se 

pudessem ir buscar os 

resultados…tratados.” 

 “Para a melhoria dos resultados.” “De cada ciclo. Sim, do 

agrupamento todo.” Sim, da 

equipa de autoavaliação.” 

P16 

 

 Abana a cabeça (afirmativamente).   

Atas  Nº1 (3 de setembro de 1012) 
“ No que respeita à autoavaliação do 
agrupamento (. . .) referiu que foram 
preenchidas pelos membros da equipa as 
grelhas de autoavaliação com os 

indicadores, para elaboração do relatório 
final. Decorrente da análise efetuada a 
equipa sentiu a necessidade de criação de 
um observatório da qualidade da avaliação 
no agrupamento por forma a criar um 

 Nº4 (17de dezembro de12) 
“A coordenadora da equipa de autoavaliação (. . .)  apresentou o 
projeto do observatório do agrupamento que tem por missão dar 
cumprimento a uma das metas consagradas no projeto 
educativo do agrupamento, designadamente a avaliação interna, 

que é obrigatória e informou que a equipa definiu como 
prioritária, para este ano letivo, a dimensão da qualidade das 
aprendizagens. Foram escolhidos os dados a analisar bem como 
a respetiva periodicidade e os professores responsáveis pelo seu 
envio.” 

Nº9 (6 de março de 2013) 
“A senhora diretora procedeu à 
nomeação das equipas que irão 
implementar as ações de 
melhoria decorrentes da 

avaliação interna do 
agrupamento. Na Ação de 
Melhoria, “ Melhoria das 
ferramentas e tratamento de 
dados escolares (Observatório 



espaço em que estivessem disponíveis os 

dados dos diversos dos diversos dos 
diversos resultados dos processos de 
avaliação. Estes indicadores permitem aos 
diversos departamentos e serviços 
resultados dos processos de avaliação. 
Estes indicadores permitem aos diversos 
departamentos e serviços reorientar e 
redefinir as suas práticas e estratégias no 

sentido da melhoria dos resultados do 
agrupamento nas suas diversas vertentes: 
qualidade das aprendizagens, qualidade da 
escola e qualidade da avaliação do 
desempenho docente. Foi, por isso, feita a 
proposta da criação de um Observatório da 
Qualidade, que foi aprovada por 
unanimidade.” 

 

Nº6 (junho de 2013) 

“A equipa de avaliação interna tem vindo a 

realizar sessões de trabalho semanais, no 

âmbito do desenvolvimento do processo de 

autoavaliação do agrupamento, … O PAM 

é um dos principais objetivos da 

autoavaliação e as ações que constam do 

referido projeto representam atividades 

fundamentais para o bom desempenho das 

pessoas e da própria organização escolar.” 

 

do agrupamento) ”, constituirão 

a equipa (. . .) A informação está 
publicada na sala de 
professores.” 

Observação 

Indireta 

P1 

“Não havia este grupo que coligisse 

esta informação, ….(…) intenção foi 

criar uma forma…uma  leitura, não é 

só um amontoado de dados ,…de 

forma que faça sentido…” 

P2 

“Uma das respostas à autoavaliação 

que tem vindo a ser realizada no 

P3 

“Deve ser a Diretora. Temos que 

lhe pedir. Mas devíamos ter um 

sítio, um espaço ou até na 

plataforma, a que pudéssemos 

recorrer. (…) 

 

P2 

“Os objetivos só podem ser a melhoria dos resultados 

escolares dos nossos alunos, do nosso agrupamento!” 

P5 

Temos que apresentar os resultados da avaliação 

sumativa interna. E agora com os resultados das provas 

de aferição de Matemática do 4º ano e do 5º vamos ter 

que encontrar respostas…” “ vamos ter que saber 

explicar aos inspetores. É uma das questões que de 

 



agrupamento” 

P4 

“ os motivos são sempre os mesmos, 

os resultados, “n’est-ce pas?! (…) Dar 

visibilidade e sistematização à 

coisa…” 

certeza vão levantar!” 

IDEIAS 

PRINCIPAIS 

Resultante da: apreciação efetuada 

durante a autoavaliação/dificuldade 

visibilidade dos resultados/conduzir à 

melhoria/resultado da avaliação 

interna/uma das medidas/melhoria dos 

resultados/ melhoria da qualidade do 
agrupamento/monitorizar os 

resultados/ 

ter noção do que vai ser 

feito/visibilidade/ resultado da 

autoavaliação como plano de melhoria  

sugestão da IGEC/estrutura onde se 

pudessem ir buscar resultados/estrutura 

que aferisse traços fortes, quer 

fracos/trabalhar aspetos menos 

positivos/avaliação interna e externa/ 

ter um conjunto de dados disponíveis, 

para podermos trabalhar/fazer um 
diagnostico da instituição e delinear 

estratégias de intervenção para 

melhoria dos resultados e do serviço 

prestado. 

não existia nenhuma estrutura em 

que esses dados fossem 

trabalhados e comparados, pelo 

menos, de forma sistemática e 

uniforme/dados apareciam 

diversas formas e 
suportes/uniformização/estrutura/ 

não era um processo regulado e 

muitas vezes os métodos 

utilizados não eram semelhantes 

portanto também não havia 

hipótese de comparar /como plano 

de melhoria/ter uma visão mais 

abrangente/que se fazia era menos 

consistente/melhoria dos 

resultado.s 

Analisar os resultados académicos mas também os 

resultados sociais/situações de indisciplina/Poder tomar 

medidas para o sucesso educativo dos alunos, para a 

melhoria desses, resultados/ vão ser tratados não só os 

resultados escolares, dos alunos, internos e externos, 

como também outros mais ligados a problemas de 
comportamento e de indisciplina/ avaliação periódica dos 

resultados por ano e por disciplina/para a melhoria dos 

resultados/A regulação do sistema do agrupamento. 

Elementos da equipa de 

autoavaliação tinham 

conhecimento da estrutura/ 

docentes de vários níveis de 

ensino/ nomeada pela 

diretora/Em pedagógico/ 
representatividade de todos 

os graus de 

ensino/constituída no seio do 

pedagógico/fazem parte das 

ações de 

melhoria/professores com 

antiguidade na escola/equipa 

de avaliação 

interna/subgrupo da equipa 

de autoavaliação/ 

por nomeação/ 

Coordenadora da 
Autoavaliação: nomeada/ 

representativos da 

escola/elementos com 

assento no pedagógico/ É um 

docente e não docente 

também. 

 



OBJETOS Processos de desenvolvimento do Observatório 
QUESTÕES 

DA 

INVESTIGAÇÃO 

Como é que se orientaram e desenvolveram as principais atividades do observatório? 

DIMENSÕES Principais 

objetos  

de observação/ 

análise 

Formas de 

implementação 

Dinâmicas  

de trabalho 

/de implementação 

Relações dos diferentes 

Sectores da comunidade escolar com as 

dinâmicas do observatório 

Envolvimento dos principais 

stakeholders 

Perguntas Quais foram os 
principais objetos 
de 
observação/análise 

escolhidos pela 
equipa do 
observatório? 

Que tipo de dados, são 
trabalhados, como é que 
eles são trabalhados? 

Existe algum tipo de 
monitorização do trabalho 
efetuado?  
Em caso afirmativo, como 

se processa?  
Em caso negativo o que é 
que poderia ser feito para 
alterar essa situação? 

A informação produzida é disponibilizada à 
restante comunidade? De que forma? Através de 
que meios? Em que órgãos? 

Existe envolvimento  
por parte da comunidade/ 
docentes dos  
diversos departamentos/direção/ 

conselho  geral? 

P1 

 

“…foi sobretudo os 
resultados escolares. 
Aprendemos com os 

resultados escolares 
…têm sido 
trabalhado os 
resultados escolares 
no seu âmbito 
social, no seu 
âmbito, de 
resultados, 

propriamente dito, 
tanto no que diz 
respeito a turmas, 
como a áreas 
disciplinares, nas 
várias vertentes que 
é possível observar 
nos resultados 
escolares.” 

“…são trabalhados 
efetivamente os dados 
escolares embora na sua 

apreciação também seja tida 
em conta os tais dados 
sociais, das turmas. 
Nomeadamente, turmas, por 
exemplo, com muitos 
alunos condicionais, com 
necessidades educativas 
especiais, ou muitos alunos 

com PHDA, que 
influenciam, por exemplo, 
na indisciplina ou na baixa 
produtividade académica.” 

O Conselho Pedagógico, 
que é o órgão que faz a 
monitorização dos 

resultados, e de certa 
maneira também a direção 
através precisamente do 
Conselho Pedagógico mas 
através do empenhamento 
pessoal neste observatório. 

Enquanto órgão de acompanhamento e gestão do 
agrupamento, o Conselho Geral, sente-se envolvido 
no trabalho realizado pelo observatório e sente que 

também beneficia desse…desse trabalho, 
precisamente, pela sistematização, pela forma 
estatística como os dados são… são apresentados, 
tornando-os mais fácil a sua leitura. (…) 
Aí, ainda não será muito, muito, divulgada. Mais a 
nível de escola, no seio dos departamentos, dos 
docentes, sim, já está divulgada, já trabalhamos 
bastante e enquanto docente, sinto isso também. 

Contudo, talvez seja aqui uma oportunidade para 
melhorarmos também para evoluirmos, enquanto 
observatório, pensar-se em formas de divulgação 
que possam ser mais abrangentes. 

“Sim, sim, há um envolvimento bastante 
grande dos docentes, do Conselho Geral. A 
nível da comunidade, dentro da comunidade 

escolar, aquilo que nós consideramos a 
comunidade interna, que diz respeito à 
escola, de facto podemos transpor mais um 
bocadinho para aquela comunidade mais 
externa mas na comunidade interna está 
muito envolvida.”  

 



P2 

 

“… foram, portanto, 

os resultados da 
avaliação interna, os 
resultados da 
avaliação externa, 
nomeadamente, das 
provas de aferição, 
do quarto ano, do 
sexto ano, do nono 

ano.”… os 
resultados dos testes 
intermédios…” 

“Dados numéricos. Os 

dados são comparados com, 
os dados…  os resultados 
do final do período, são 
trabalhados anualmente e 
comparados com os 
resultados dos anos 
anteriores….é estudada não 
só a evolução das médi…, 

das percentagens de níveis 
negativos atribuídos, como 
também, a média dos 
resultados obtidos em cada 
disciplina.” 

“A monitorização é feita 

através de contactos diretos 
entre a coordenadora do 
observatório e alguns 
elementos desse grupo que 
portanto diretamente junto 
da direção portanto nos 
informam do trabalho que 
estão a efetuar. Muitas 

vezes colocam dúvidas, 
pedem ajuda para a falta de 
dados, ou para alguns dados 
que precisem para que o 
trabalho seja mais 
completo, portanto, é feito 
um trabalho muito direto 
com os colegas que depois, 

portanto, que nos 
comunicam sempre os 
resultados do seu trabalho.”            

“São analisados pelo observatório e são depois 

apresentados em Conselho Pedagógico donde 
depois se partem para os vários departamentos, que 
são analisados em conselho de departamento, no 1º 
ciclo em conselho de ano, depois, e no 2º e 3º ciclo 
nos conselhos das áreas disciplinares, que 
constituem os vários departamentos.”   
 
 

Acho que sim, que é um dos objetivos do 

observatório, é alargar…alargar a 
informação a todos e envolver todos, no 
conhecimento do agrupamento e na forma 
como, portanto, nós podemos melhorar. “ 
            

P3 

 

“Resultados sociais 
e resultados 
académicos. Os 
resultados 
académicos… está 
relacionado com as 
avaliações finais de 
período, as 

avaliações 
sumativas.” 

“Os resultados da avaliação 
sumativa.” 
 
“Estatisticamente, através 
das médias.” 

“Há. Por parte da… a 
gestão… a gestão faz isso, 
não é? Porque inclusive nos 
nomeou.” 

“ E nós fizemos um… um 
documento onde dizíamos, 
exatamente, em termos 
temporais e por objetivos 
aquilo que nos 
propúnhamos fazer, 

portanto…(…) Há um 
compromisso anual, pelo 
menos, até agora, era anual. 
Porque estamos em final de 
mandato não se sabe o que 
vai acontecer a seguir, não 
é? Mas houve esse 
compromisso e nós 

“Através do… Antes de mais a recolha dos dados 
era feita por alguns membros do órgão de gestão, 
exatamente, a direção que depois forneciam esses 
dados aos elementos do observatório que os… que 
os trabalham. Depois disso é entregue à diretora 
para que… e como a diretora é, simultaneamente, a 
Presidente do Conselho Pedagógico, será ela que 
decidirá o momento em que apresentará esses 

dados ao Conselho Pedagógico que por sua vez 
cada departamento ou cada coordenador levará 
esses dados ao seu departamento para que, tenham 
uma ideia do que se está a passar a nível mais geral 
e, também reorientem as suas estratégias para em 
função de… contudo, em alguns departamentos foi 
considerado que, esta avaliação periódica era 
muito… era muito… é muito limitada, no tempo, 

ou seja, não é fácil nós… receberem os dados um 
mês e tal depois, porque …(…) Sim e depois têm 
novamente um mês e tal para reformular 

  



cumprimo-lo.”.     estratégias, portanto, o tempo é um tempo curto, 

não é? Talvez agora, no segundo ano, quando 
tivermos a possibilidade de fazermos comparações, 
seja mais fácil de orientar porque também as 
pessoas já estão à espera de… de receber aquela 
informação e na altura em que estão inclusive a 
atribuir também já podem fazer comparações, com 
anos anteriores então, portanto, pode haver aqui 
alguma uma melhoria nesse aspeto .(…) Pronto, 

agora falam agora vocês. (…) E o número de 
alunos por turma que está a aumentar. 

P4 

 

 “Da indisciplina. 
E a… da indisciplina, 
através das participações 
que chegam à direção e que 
é feito o balanço.” 

“Existe.” 

“E que, portanto, depois é-
nos pedido.” 

“Pois, de terem sido trabalhados.” [tempo para 
trabalhar os dados] 

(…) Pois, porque muito que nós refletamos sobre 
isso, há disciplinas já têm metas definidas que têm 
de cumprir, há outras que as metas vão entrar em 
vigor em 2014/2015. Portanto, por muito que a 
gente também queira aferir e etc. estamos sempre 
pressionados por aquilo que nos é exigido em 

termos do currículo, de cumprimento do currículo, 
não é? E, com a quantidade de alunos nee’s que nós 
temos e… ~(…) Exatamente! Dificulta muito o 
ensino… o individualizado em sala de aula. Depois 
quando temos alunos com necessidades educativas 
especiais, ou alunos de CEI, que é muito 
compensador e pelo menos eu gostei imenso de 
trabalhar com eles mas de qualquer maneira, é a 
atenção que nos rouba do conjunto turma, etc. E 

nós somos uma e se voltamos as costas, às vezes, 
eles estão a fazer disparates, portanto, tudo isto é 
muito difícil de gerir em contexto prático de sala de 
aula, não é? Por muito que nós pensemos, ok, a 
turma X precisa porque teve maus resultados, a 
gente também diz sempre que os miúdos precisam 
de trabalhar mais - o que é verdade- e que os 
encarregados de educação também a… se 

preocupam pouco e controlam pouco- o que 
também é verdade - porque eles cada vez se 
desligam mais e poem nos professores a 

“Eu acho que sim.” 

“Porque, por exemplo, no departamento 
onde eu estou falamos das avaliações dos 
outros departamentos, portanto, acabamos 
por ter uma visão global, nomeadamente, às 
vezes, até para comparar disciplinas 
estruturantes. Ai vês nas disciplinas 
estruturantes deram isto, deram aquilo.” 



responsabilidade de tudo e mais alguma coisa. 

Agora, o que é certo, é que nós temos aqueles 
objetivos para cumprir e os alunos que têm exames, 
provas finais de ciclo, a determinadas disciplinas 
ainda se sentem mais pressionados para o 
cumprimento do programa. Portanto, isto às vezes, 
é um bocado incoerente. Vamos fazer planos de 
turma adequados a essas dificuldades das turmas 
mas temos que dar esta matéria, portanto, por 

muitas voltas que a gente dê não podemos fugir 
daquilo que é…. 
(…) É, é divulgada. 

P5 

 

   Vai ser muito importante termos as três avaliações 
dos três períodos e a nota externa, e podermos 
analisar… 

“Existe.” 

“Da parte dos departamentos, existe.” 

“Mesmo no processo de análise tinha em 
conta a média da turma e se a avaliação 
daquela disciplina fugia muito em relação às 
outras… o que quer dizer que havia ali uma 
relação entre as várias aprendizagens, dos 
vários departamentos.” 

P6 

 

 “Em relação ao pré-escolar, 
como nós não temos 
resultados escolares, aquilo 
que foi combinado é que 

seria também… bom… uma 
mostra do progresso ou não 
o progresso das crianças e 
foi decidido que seria 
relativamente à avaliação 
diagnóstica que é 
apresentada no início do 
ano, e que é feita, aplicada 

às criança, voltar a aplicá-la 
no final do ano e fazer, 
portanto, o nível dos 
progresso que as crianças 
têm. Progrediram, não 

   



progrediram ou regrediram 

porque nessas idades é 
muitas vezes fácil haver ali 
uns retrocessos e foi essa 
análise que foi feita.” 

P8 

 

 “Serão os resultados 
escolares, serão…” 
 
“Não… seriam os principais 
dados os resultados 
escolares, o sucesso e o 

insucesso dos alunos.” 
 
“Eu parece-me que são 
trabalhados 
estatisticamente. Através da 
análise… da análise dos 
departamentos, também. 
Cada departamento faz, 

individualmente, a análise 
dos resultados escolares.” 

“ É a G. É!  
“ É, é!” 

 
“A coordenadora do 
observatório é a G.” 
 

“Desculpa, qualquer 
coisinha, foi aqui dito no 
Conselho Pedagógico. 
“(vozes) 
 
“Foi aqui no conselho 
pedagógico!” 
“Veio, veio ao 

pedagógico.”´ 
“ Olha eu parece-me é que 
não conhecemos o 
funcionamento do 
pedagógico!” 
“- É mais grave ainda.” 
 
“Eu não!” [Não faz parte de 
nenhuma equipa de ação de 

melhoria] 
 

[Um elemento refere que 

ainda não foi chamado pela 
equipa do Observatório para 
trabalhar] 
“Mas, também, não tinhas 
que ser chamada!” 
 
[Um elemento refere que os 
professor do CP não sabiam 

“É disponibilizada.” “De qualquer das formas só queria acrescer, 
que me parece, que a criação do 
observatório, por si só, já é uma grande 
mais-valia, no agrupamento. O facto de se 
começar a tratar os dados de maneira 
diferente. O facto de começarmos todos 

como professores a olhar para os dados e 
começarmos num pedagógico também o 
tratamento, já é uma mais-valia. É óbvio 
como instrumento tem coisas a afinar! 
Mas… temos que a afinar e temos que a 
engrenar porque todas as máquinas 
demoram algum tempo a engrenar e temos 
que a afinar e engrenar.” 

“Nós olhámos para os dados mas agora 
olhamos para os dados de uma maneira 
diferente. Até porque olhamos para os 

dados… e pronto. E nós estamos no 
pedagógico há imenso tempo e sabes muito 
bem [dirigindo-se a outro elemento 
pertencente ao CP] que agora é raro o 
pedagógico em que não olhamos para os 
dados que era uma coisa que não acontecia. 
Olhávamos para os dados uma vez no ano 
no final do ano letivo, eventualmente… E 

agora… olhamos para os dados muitas vezes 
a miúde e entre todos tentamos delinear 
estratégias. Pronto, se calhar temos que 
afinar isto um bocadinho melhor.” 



o que andavam a fazer]  

“Não é bem assim! 
  
“Não é bem assim. Não, 
não é preciso exagerar! Há 
coisas e coisas! (Sorri) 
“No meio de tanta 
informação, escapa-se 
alguma, mas… mas… 

sabemos o que andamos a 
fazer!  
“Também é… é ridículo… 
e nós assumirmos uma coisa 
dessas. Se assumirmos isso 
temos que pensar, o melhor 
é a gente demitir-se dos 
cargos que tem.” 

“Que assim não pode ser.” 
 
“Tens. Tens. Claro que 
tens!” [Ter conhecimento 
do observatório] 
 
Tens conhecimento da 
equipa. Fazes parte de uma 
equipa. (Vozes) 

 
[Um elemento observa que 
quem não pertence à SAAD 
pertence ao observatório] 
“Certo.” 
 
[Por sugestão de um 
elemento começaram a 

verificar que elementos do 
CP não pertenciam à 
SAAD]. … 
 
“Não. Na avaliação.” 
 



“Aparece o observatório 

como o instrumento da AA] 
“É um instrumento.” 
[A constituição das equipas] 
“ Eu acho que foi há mais. 
Eu acho que foi para aí em 
janeiro, fevereiro, … 
(vozes).  
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 “Sim.”[O 
descontentamento.] 

 

“Não.” – não tem 

conhecimento de como os 

dados são trabalhados.” 

“Pois é.” [A coordenadora 
da equipa do observatório 
ter ido a pedagógico] 

“Fazes parte da minha 
equipa, não é?”[Dirigindo-
se a um elemento do CP] 

“É de articulação vertical.” 

“Tens” ![ter conhecimento 
do observatório] 

“Então de alguma coisa, 
temos conhecimento.” 

“Eu sei que sou… eu sou… 
não do observatório, não. 
Da equipa do JQ, que é o 

que está a pedir. Portanto, 
sou eu…”  

“Do observatório ou do 

JQ… ou a equipa da 
avaliação?” 

Por sugestão de um 

elemento começaram a 
verificar que elementos do 
CP não pertenciam à 
SAAD].  
… 
“Veio, sim senhor. Veio a 

“E dos outros órgãos.” [divulgação] 
 

“Tens razão por que eu vi os relatórios e os 
mais novos já fazem isso.” [concorda com a 
opinião de P10]. 



Conselho Pedagógico, 

proposto pelo 
observatório.” [A 
informação do dados pelo 
observatório] 

P10 

 

“Os resultados.” 
 
“Com o 
questionário interno 
das questões 
internas que foram 

assim colocadas 
para a avaliação 
interna. “ 
 
“O 
descontentamento” 
“Sim, e a 
articulação 

também.” 
“A recolha de 

dados.” 

“Mas também as… as… a 
visão que as pessoas: quer 
os professores; quer os 
alunos; quer os 
encarregados de educação; 
quer os funcionários, têm 

do próprio funcionamento 
do agrupamento e do 
trabalho que aqui se faz. 
Penso que isso também é 
um fator a considerar.” 
 
 
“Não.” [não tem 

conhecimento de como os 
dados são trabalhados.] 

“Eu não faço, pessoalmente, 
não faço…” 

“Dito. Eu também não 
ouvi.” 

“A P. era a coordenadora da 
avaliação. Do observatório 
passou-me completamente.”  

“Por inerência, achei que 
seria ela. Por inerência.” 

“Não, eu tomei nota disso 
mas agora passou-se-me, 
varreu-se-me, 
completamente.” Não 
estamos a confundir! 
Inferimos foi coisas erradas. 
Inferimos …”~ 

“Mas eu falo contra mim, 
eu não falo só contra os 
outros!” 

“Para cada melhoria, para 
cada ação de melhoria e 
cada melhoria… e cada um 
tem uma liderança, lembro-

me disso. Lembro. Agora 
lembro. “ 
 

“Ah! Mas eu não![Não 
estava a chamar 

 “Eu acho que a avaliação, isto é, avaliação 
dos resultados, seja a avaliação do que for, 
neste caso a avaliação dos resultados é um 
bocadinho difícil de fazer. E eu acho que 
nós professores e sobretudo as pessoas 
mais… se calhar mais antigas, estamos 

muito pouco treinados a… a fazer avaliação, 
este tipo de avaliações. E… portanto, e isto 
também é uma questão de mentalidade e é 
uma questão de sucesso, é uma questão de… 
isto é tudo um bocado lento porque o que 
nós fazemos, as… os nossos hábitos são a 
coisa mais difícil de mudar porque por trás 
está a nossa mentalidade, a nossa forma de 

agir. Eu - contra mim falo, estou a falar 
contra mim, não estou a falar contra 
ninguém - e, portanto, eu olho para as 
estatísticas, “ah!”, “ok!”, “Tchu”, passo à 
frente. Portanto, é de facto preciso que as 
pessoas adquiram que nós todos - eu falo… 
falo por mim - adquiramos o hábito de 
avaliar, efetivamente, as coisas e de não 
apenas olhar para elas. Ou seja este 

resultado é este - eu estou a falar 
genericamente - este resultado é assim, 
então como é que se pode… pronto! Um 
processo, a processo. Isso envolve: tempo; 
disponibilidade; capacidade; interesse; essas 
coisas todas, que neste momento está tudo 
desmotivado, e apetece mandar, desculpa, 
tudo para as urtigas, não é? Portanto tu dizes 

aos… portanto é preciso de facto 
implementar momentos - parece-me a mim - 
momentos para se fazer esse tipo de 



observatório aquilo que é a 
Avaliação interna] 

“Eu não. “[Não estava a 
confundir] 

Ri) Eu não estava a 
confundir. (esclareceu) 

Eu também não. [Não faz 
de nenhuma equipa de ação 
de melhoria] 

“Então, mas uma coisa 
deriva da outra. Ou seja, o 
observatório deriva da 

avaliação interna, portanto 
não estás completamente 
errada. Se calhar o 
observatório é que de facto 
não está…” “observatório, a 
ideia do observatório é que 
não está a passar 
corretamente.” 

“Ou, se calhar, ainda não 
partiram para o momento da 
implementação das ações.” 

[Um elemento referiu que 
podia ficar gravado] 
C. Já ficou. (Sorri)  

[Um elemento refere que os 
professor do CP não sabiam 
o que andavam a fazer]  
“Não é, não é 
completamente assim!  
C- E há coisas que não 
sabia, mas outras, sei! (Ri) 
“ Não, eu sei!” 

“É… a tal história da 

avaliação. Esses e outros tipos de avaliação 

para que as pessoas também comecem a 
adquirir estes… estes processos 
internamente e externamente e nesta 
partilha. De facto há tanta coisa a fazer que, 
às tantas, também nos perdemos e… e estas 
coisas conservamos menos… menos úteis. 
Por exemplo, eu não me lembro de nos meus 
relatórios de pôr os resultados dos meus 

alunos. Não me lembro, não me lembro, não 
pus! Portanto isto aqui está… e sei 
perfeitamente que isso é importante mas sei 
que fiz essa avaliação. Sei quantas notas dei, 
quantos alunos recuperaram, sei. Mas de 
facto não pus isso no relatório por que a 
minha estrutura de pensamento e a minha 
forma de agir, enquanto professora, não 

engloba isso. Isto é um processo de 
mudança que tem que ser …” 
 
“Eu sou reflexiva, não ponho é cá para fora 
as reflexões que eu faço. Isso é outra coisa!” 
 
“Não é só por aqui. Eu, por exemplo, 
desconfio imenso das estatísticas. As 
estatísticas são muito importantes - não tiro 

valor nenhum - mas a forma como os 
dados… ou seja, os dados que são 
produzidos para integrarem as estatísticas, 
que esse é um aspeto que estavas a referir 
em relação à indisciplina (dirigindo-se a um 
outro elemento) e depois a forma como eles 
são olhados, como os resultados são 
olhados, também podem ser feitas de muitas 

maneiras. E isto não é… não é nenhuma 
ciência exata. Importante é a história do 
meio frango: um comeu um frango, o outro 
comeu meio - não comeu nenhum - e cada 
um comeu meio frango. Isto é um disparate 
para dizer que as estatísticas são 



informação, nós temos a 

informação toda, e depois 
filtrá-la e trabalhá-la? É 
aquilo tudo que dizia…. isto 
é…” 
“Tens. Tens. Claro que 
tens! [Ter conhecimento do 
observatório] 
 

“O observatório dividiu-se 
em várias equipas … “ 
Por sugestão de um 
elemento começaram a 
verificar que elementos do 
CP não pertenciam à 
SAAD].  
… 

“C – Tens. Tens dos dados 
e depois da constituição das 
equipes, para 
implementar… [Ter 
conhecimento do 
Observatório] 
 
Dos resultados escolares. 
Veio. [A informação ter 

vindo do observatório] 
 
“Sim, sim e depois e…e…e 
as ações para a melhoria, 
também. Que eram quatro, 
penso eu.” 
Não. Na autoavaliação 
[Informação veio da 

Avaliação interna]~ 
“Foi analisado pelo 
observatório.” 
 
[Aparece o observatório 
como o instrumento da AA] 

extremamente perigosas vistas assim só em 

números. Ou seja, em relação à indisciplina 
- eu sou das pessoas que mais falo da 
indisciplina nesta escola - e no entanto, eu 
tenho meia dúzia de participações. Mas 
também tenho muitas queixas dos pais 
porque eu ajo, muitas vezes, não de acordo 
daquilo que está estabelecido perante a lei 
mas de acordo com aquilo que eu acho que é 

melhor para os alunos e para mim e para a 
turma. Agora porque é que não há dados? 
Eu volto atrás porque - isto para mim e há 
uma coisa que para mim, há muitos anos - 
que é a mentalidade das pessoas… é uma 
coisa…. e os processos mentais levam as 
pessoas a agir desta ou daquela forma são 
extremamente complicados e é difícil 

estudá-los e é difícil fazê-los refletir. Porque 
é que no caso da indisciplina a… a direção 
diz que não há indisciplina, os professores 
falam, falam, falam, falam mas não 
escrevem. E não escrevem - e agora é outro 
problema que a mim se me põe - porque é 
que não escrevem? Por que não sentem que 
têm indisciplina e, portanto, para eles aquilo 
é tudo normal. Os meninos saírem e 

entrarem da sala de aula, treparem pelas 
janelas, desde que não lhes apontem uma 
faca a coisa vai bem porque só se fala dessas 
escolas. Ou a indisciplina também é o 
menino que está sempre a conversar com o 
vizinho do lado e isso afeta o rendimento da 
turma e afeta o rendimento da… escolar e 
afeta tudo? É preciso analisar estas coisas. 

Muitas pessoas dão aulas no meio da maior 
confusão aquilo é uma berraria e que… as 
pessoas entendem-se. Pessoalmente eu não 
consigo. Portanto para mim isto é 
indisciplina, para outra pessoa não é 
indisciplina.” 



 

“É um instrumento.” Se 
calhar, ainda não fizeram 
nada, para esse trabalho. Se 
calhar… se calhar ainda não 
está a atuar. Isto foi quê? 
Há dois meses, três, talvez” 
 
[Um elemento referiu que 

foi há mais tempo] 
C- Foi?  
 

 

 
“Não. Para recolher os dados é preciso… é 
preciso ter balizas muito concretas para que 
é que… para… Qual é o conceito de 
indisciplina. É preciso ter balizas muito 
concretas para recolher esses dados. Por que 
se não houver essas balizas muito concretas 
na recolha dos dados, os dados ficam todos 

falseados. Por que eu falo de uma coisa 
indisciplina, ela fala de outra indisciplina e 
ela fala doutra indisciplina.” 
 
“Portanto na recolha dos dados, calma 
(refere C). (Ouvem-se vozes sobrepostas) 
Por isso é que as estatísticas, a forma como 
elas são e os dados que são recolhidos por 

elas são fundamentais. E é por isso que eu 
olho para as estatísticas… pronto. São 
importantes, é uma primeira abordagem, 
mas muitas vezes a abordagem não é a mais 
correta. Não estou a dizer que é o caso do 
observatório, não estou a dizer nada disso. E 
isto é uma questão - que se me põe - há 
muitos anos.” 
“O observatório também não pode fazer 

tudo ao mesmo tempo.” 
“ 
Eles, pronto, lá está. A situação da 
informação também é um bom problema, 
muitas vezes.” 
 
“A informação neste momento é tanta que 
nós perdemos o significado à informação e 

não a sabemos filtrar, pronto. Lá está, um 
problema. Lá estão os tais momentos de 
reflexão, de paragem que era necessário 
ter.” 
“Mas eu não ponho… O problema não é 
disponibilizar a informação, nem fazer a 



informação circular, esse não é o problema. 

Nem as pessoas terem acesso à informação. 
É filtrar a informação e usarem-na, esse é 
que é o problema. Não é no…no processo é 
na chegada. Ou seja isto é… é um problema, 
é de facto. Ela está lá toda. Não, isso não é 
por aí! No placard também lá estava toda. E 
tu tens um… um tamanhão, podes ter uma 
letra gigantesca e ninguém lê nada!” 

 
“Eu acho que o filtrar da informação cada 
vez é mais importante, ela está 
disponibilizada, nós temos acesso, envia, 
envia, envia, envia e depois?” 
 
“ [Um elemento referiu não existir tempo 
para fazer a reflexão sobre os dados.] 

C- Mas isso é que é importante! No 
processo final isso é que é importante.” 
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    “A partir do momento em que são 
analisados, nos departamentos, somos 
envolvidos, acho eu.” 

P12 

 

“Acho que foi as 
médias dos 
resultados.” 

“ Sim, dentro dos 
outros anos.” 

“ Não. Não sei se fazem 
correlações ou o que é que 
fazem, isso não tenho 

noção.” 
“Sim. Mas o que fazem é 
apenas frequências 
absolutas, relativas e 
médias.” 
“Não vejo, por exemplo, 
que façam correlações entre 
professores e turmas e 

características, por 
exemplo, e a correlação é só 
uma medidazinha, que é um 
estudo estatístico, por 

D- O diretor de turma se 
não o fizer… não fizer… 
está a ultrapassar … 

 
 
 
Sim, em termos do 
Conselho Pedagógico e do 
Conselho Geral. 
 
Hierarquicamente.  

Do sistema porque tem que 
passar até pela direção até 
para depois chegar ao 
Conselho Geral. 
 

EM QUE MEIOS 

“Nem sempre chega a ser trabalhada em conselho 
de turma porque, lá está, aquilo que dizia [P16] 
(…) O conselho de turma nem sempre tem esse 
tempo e se calhar havia que ponderar muito um 
momento no ano em que o conselho de turma 

tivesse um timing para isso, “disponível para”. E 
quando ela é trabalhada, em conselho de turma (…) 
levado ao grupo disciplinar (….) E parece-me que 
esta que era uma forma ideal de caminhar de forma 
a que depois também fosse caminhando até chegar 
ao topo e voltasse (…) até com algumas 
recomendações. Mas penso que nalgumas… 
nalguns casos isto acontece.” 

Por que muitas situações é mais de 
departamento, do que grupo, ou conselho de 

turma. 

Sim, passa. Só que… só que veem o produto 
feito. Quer dizer, a análise que têm é tão 
geral, tão geral. quando se diz assim: “Bom, 
esta turma, tem estas e aquelas 

características” pronto, não têm muito a 
dizer, não é? Por que não os conhecem e a 
questão é essa. (vozes) 

“…Por que é o conselho de turma que 
conhece a população.” Em relação ao 
envolvimento dos restantes órgão afirma  
“…só que veem o produto feito (…) a 



isso…”  

 
 
 
 
“Apresentam-se os 
resultados e geralmente os 
outros ouvem. Podem dizer 
alguma coisa, mas é assim, 

não conhecem a população, 
ponto. Ou conhecem as suas 
estruturas.” 
“Ou conhecem os seus 
filhos, ou, não têm é a 
perspetiva global. Eu julgo 
que aí os departamentos 
conseguem ter uma visão 

global mas também é só 
naqueles âmbitos. Quem é 
que consegue ter realmente 
o conjunto das informações 
nos vários âmbitos? Os 
conselhos de turma.” 
 
 
“ Pelo menos, aí que eu 

acho que têm que ser 
analisados, realmente, os 
resultados como ponto 
específico, das ordens de 
trabalho, em relação aos 
resultados. Não digo, pelo 
menos à partida, logo em 
relação aos resultados do 

primeiro período, por 
exemplo, na intercalar do 
segundo período, por que 
isto há tempo.” “ (…) Mas a 
discussão, que é feita no 
departamento, não é feita 

““….E julgo que, muitas das vezes, as questões não 

estão só no professor, na forma como ele vê e 
naquilo que ele vai valorizando no trabalho do 
aluno. (…)  mas também em termos das 
filosofias… gerais…” 

   “…para algumas turmas mesmo o mau resultado, 
no contexto global, é uma grande vitória.” P14 
concorda e refere que se devia ter em conta as 
especificidades de cada turma concluindo “…eu 
acho que nós ainda vemos tudo duma forma muito 
global.” 

“ Eu coloquei na planificação- já faço há muitos 
anos- coloquei a estatística. Eles têm muita 
facilidade em ordenar os dados, em colocar 
frequência absoluta, relativa…O nível de sucesso 

neste trabalho (. . .) era algo trabalhado no 1º ciclo 
(. . .)  conseguiram, estava de acordo com as 
capacidades deles. Fiz o trabalho e o nível de 
sucesso (. . .) foi muito superior à grande maioria 
das fichas de avaliação.” 

análise que têm é tão geral, tão geral (…) 
pronto, não têm muito a dizer…” 

Nem valorizam os bons casos que às vezes 
maus resultados são um sucesso. 

A mediana… a mediana e as medidas 
interquartis têm outra vantagem. É ao ler, 
lermos que vinte e cinco por cento dos 
alunos, em que nível estão. Depois quando 
se lê - isso o primeiro quartil - o segundo 
quartil vai-nos dar o valor de cinquenta por 
cento dos alunos, valor onde está e depois os 
setenta e cinco e os cem por cento e eu julgo 
que era mais a…” 

 

 

 

 

 

 



nos conselhos de turma. E 

aí, que tu podes… podemos 
realmente aferir, então, quer 
dizer…” 
 
“Ou, às vezes, no final do 
período. Muitas das vezes é 
que começamos a ter 
realmente aquela ideia mais 

precisa sobre… sobre 
cada… cada aluno. Pronto, 
as estratégias são 
delimitadas depois na 
intercalar a… de segundo 
período, são apuradas, etc. 
Mas não há, por tradição, 
por exemplo, e deveria 

ver… enquadrar, aquela 
turma, dentro do grosso 
daquele ano. Dizer por isto, 
por aquilo, por aqueloutro, 
nós estamos aqui 
desfasados neste aspeto ou 
estamos naquele. Não quer 
dizer que não seja feito.” 
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“Interna e externa.”  Exatamente.  

Segue, segue as hierarquias. 

 

  

P14 

 

“Abana a cabeça 
afirmativamente” 

  “…eu acho que este édito, que a P12 estava a 
referir: que as deliberações que são tomadas; as 
decisões; as estratégias; os recursos que são 
definidos, em conselho de turma, normalmente têm 

eco, quando as coisas não correm muito bem (…) 
Normalmente, o eco é sempre pela negativa.” 

“Ou então, por outro lado, também e este 
ano aconteceu isto no meu departamento, 
houve uma turma que se destacou, então 
havia uma série de número de níveis cinco, 

logo no 1º período (…) O que é aquele 
professor? Por que é que aquela turma tem 
ali tantos cincos? Ou seja, nós centramo-nos 



muito só nesse… nesse valor numérico (…) 

E estamos sempre discutindo números, 
números.” 
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“Dos resultados da 
avaliação sumativa 
interna.” 

“Nós trabalhamos dados por 
estatística, nas várias… na 
reunião de departamento.” 

“Os resultados são-nos 
apresentados 
periodicamente, pelo menos 
nós, no 1º ciclo, 
periodicamente, por 
períodos.” 

“Eu não sei se o que vou dizer se aplica aqui mas 
nós ao nível dos grupos de ano, da análise dos 
resultados, portanto, ao nível da Língua Portuguesa, 
como da própria Matemática, chegamos à 
conclusão - não sei se é aqui, não sei se vou dizer 
um disparate - que sentimos a necessidade do 
acréscimo da hora da matemática, de mais um 
tempo para a Matemática e de mais um tempo para 

a Língua Portuguesa. E em determinados grupos, 
ou de 1º e 2º ou 3º e 4º, partir dessa análise e… e… 
e nota-se o que foi favorável, foi uma mais-valia, 
após essa análise… termos implementado mais 
horas em departamento. Aquele reforço que se 
traduziu em melhores resultados e nós estamos a 
ver que… que …”“ 

 

“Nós, é… é todo esse trabalho ao nível do primeiro 
ciclo é óbvio que todo esse trabalho ao nível do 1º 
ciclo, (…) todo esse trabalho é regulado …no 
próprio observatório.” 

Fazemos ao nível da planificação. Igual. 
Claro que a partir daquela planificação 
vamos ter em atenção as especificidades das 
nossas turmas, como é óbvio.”  
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 “Não é aí… os 
documentos… e quando 
está a trabalhar… que teve 
envolvida… Por exemplo, 

isto dando o exemplo, este 
ano letivo, no primeiro 
período que foi o N e o R? 
E agora neste momento, até 
sou eu e o RD e a AN que 
estamos a trabalhar, a parte 
estatística dos resultados.” 

“Mas vocês fazem isso, ou 
seja, a maioria das pessoas 
em…nas reuniões de 
avaliação ou quando há 

conselhos de turma, 
justifica-se, por exemplo, 
relativamente a níveis 
atribuídos, e …” 
”Queixa-se do 
comportamento.” 

“… Uma das preocupações quando saiu a primeira 
parte da avaliação, no final do primeiro período… 
estivemos a ver… foi que relativamente a outras 
disciplinas é verdade que as expressões têm um 

elevado sucesso. Mas havia, concretamente, uma 
turma, que relativamente às outras de quinto ano, 
apresentava menos resultados. (…) Estar-se a 
justificar-se, com base em informações (…) 
(virando-se para P12) da diretora de turma… tinha 
facultado aos restantes docentes. (…) vinha muito 
bem justificada porque ela conseguiu ali estar a 
dividir, digamos, a turma e conseguiu perante mim 

e a outro colega de música estar a justificar porque 
é que relativamente a outros quintos anos aquele 

“Exatamente, ou seja, valoriza-se, se formos 
a ver, é exatamente as negativas, ou seja, o 
que é o negativo, o que é o insucesso.” 



tinha resultados tão menos positivos. Por isso 

significa que os professores… há passagem.” 

Atas  Ata Nº8 (6 de fevereiro de 
2013) 
“ Foram ainda apresentados 
os dados estatísticos, média 
das classificações por ano e 
disciplina e percentagem de 

sucesso por disciplina/turma 
e ano de escolaridade, 
elaborados com base nos 
resultados obtidos pelos 
alunos do segundo e 
terceiro ciclos, no primeiro 
período. Estes dados 
deverão ser alvo da análise 
e reflexão dos docentes, em 

sede de reunião de 
departamento ou de grupo 
disciplinar.” 
 
 Ata Nº 10 de (10 de abril) 
“(…) Relativamente ao 
ponto dois, os 
departamentos refletiram 

sobre os resultados da 
avaliação sumativa interna 
do primeiro período. Em 
relação ao primeiro ciclo (. . 
.)  afirmou que a nível 
global constataram que 
existe um pequeno grupo de 
alunos que apresenta 

resultados pouco 
satisfatórios a português e a 
matemática. No entanto, só 
depois de ser feita uma 
análise conjunta destes 
resultados com os que 
foram obtidos no segundo 

 Ata N.º10 do Conselho Pedagógico 
(…) Foi decidido que para existir uniformidade na 
análise a efetuar nos diferentes departamentos esta 
deve ser feita comparando os resultados com a 
média da disciplina no primeiro período, com a 
média do ano na disciplina e, com a média das 

outras disciplinas e, refletir sobre os mesmos. Se 
existir uma grande oscilação dever-se-ão encontrar 
estratégias de melhoria ou indicar quais as 
estratégias que foram adotadas e que determinaram 
essa melhoria.(…) 
 
“ Ata do Grupo Disciplinar de educação Física 

(…) No ponto dois da ordem de trabalhos, a 

coordenadora de departamento referiu que, os 

dados estatísticos elaborados com base no 

resultados obtidos pelos alunos do 2º e 3º ciclos no 

1º período, nas várias disciplinas devem ser 

analisados, em sede de reunião , pelas várias 

disciplinas. Uma questão possível de se analisar 

será “quais as razões para o afastamento 

considerável das turmas a nível da média da 

classificação /percentagem do sucesso de cada 

disciplina por ano?” e que seria importante, perante 

esta questão, identificar as estratégias  para 

ultrapassar as dificuldades apresentadas.” 

 

 



período é que poderão fazer 

uma análise mais detalhada 
para verificar as áreas em 
que estes alunos se 
começam a distanciar e, 
identificar as dificuldades 
existentes. No segundo e 
terceiro ciclos o insucesso 
obtido foi explicado com a 

falta de empenho na 
realização das tarefas e o 
comportamento perturbador 
de alguns alunos, No 
terceiro ciclo, acresce o 
facto de existir um elevado 
número de alunos por turma 
com necessidades 

educativas especiais. 
Contudo, os elementos do 
conselho pedagógico 
consideraram que os 
departamentos deveriam 
definir estratégias de 
superação para as 
dificuldades encontradas e 
não referir somente as 

causas do insucesso. “Nas 
reuniões de departamento 
os coordenadores devem 
estimular o trabalho 
conjunto e dividir tarefas de 
modo a que seja encontrado 
o melhor caminho, o mais 
eficaz. Cada departamento 

tem as suas especificidades 
pelo que deverá organizar-
se de forma a elaborar um 
plano que permita refletir e 
apontar as metas a alcançar 
e as estratégias que terão de 



ser desenvolvidas sabendo 

que o principal objetivo é a 
melhoria dos resultados 
escolares. No que diz 
respeito aos outros assuntos, 
foi referido que nas atas e 
outros registos devem ficar 
explícitas quais as 
dificuldades/problemáticas 

reveladas pelos alunos e 
estratégias para as 
solucionar. (…) 

Ata N.º9 de junho de 13 
(dados)  

O relatório dos testes 

intermédios do ano letivo 
passado foi publicitado 
hoje. A senhora diretora 
solicitou aos coordenadores 
de departamento que, em 
reuniões de departamento e/ 
ou grupo disciplinar, 
analisem oportunamente os 

resultados obtidos pelos 
alunos do agrupamento. 



 Conversa 

informal 
P1 
“Ela sempre os fez 

[relatórios com os dados 
escolares elaborados pela 
diretora] e eu sempre os 
recebi, nestes dois 
anos…mas …eram feitos 
pela direção…” 

P5 

“ São só médias e 
percentagens…o que é que 
podemos fazer com 
isso…onde estão os fatores, 
pelo menos dois ou três!” 
“Não é o facto de se 
refletir…, já se fazia,…” 
“Criar um modelo de 

análise, analisar resultados 
apoiado num modelo de 
análise…” “Utilizar uma 
metodologia mais 
analítica!” 

  

 



Objetos Resultados/Produtos do Observatório 

QUESTÕES DA 

INVESTIGAÇÃO 
Como é que se poderá avaliar o trabalho produzido pelo observatório? 

 

 

DIMENSÕES Informação 

produzida 

 

Disseminação 

da informação 

 

Utilização da 

informação 

Relações com a avaliação 

interna/externa 

Utilidade (Perceções 

dos principais 

stakeholders) 

Relações com a vida pedagógica 

do agrupamento 

Perguntas Que tipo de 

informação é 

divulgada? 

Como é que 

são 

transmitidos 

os resultados 

do 

tratamento/aná

lise efetuada 

pela equipa?  

 

Que utilização é 

dada a essa 

informação?  

 

Sabendo que a Avaliação 

Interna é de caráter 

obrigatório e que se encontra 

consignada na Lei 31/2002 de 

20 de Dezembro, em que 

medida é que o trabalho 

desenvolvido pelo 

observatório pode contribuir 

para o cumprimento das metas 

consagradas no Projeto 

Educativo do Agrupamento, 

nomeadamente no domínio da 

referida Avaliação Interna do 

Agrupamento? No âmbito do 

trabalho desenvolvido pelo 

observatório do agrupamento, 

quais poderão ser os seus 

contributos para o processo de 

Identifica 

contributos 

relevantes no 

trabalho 

desenvolvido pelo 

observatório? 

Reconhece 

pontos fortes 

e/ou pontos 

fracos no 

trabalho 

desenvolvido? 

 

Consegue 

identificar as 

possibilidades 

futuras do 

Observatório? 



Avaliação Externa, sabendo 

que, nos termos da lei, a 

avaliação se estrutura com 

base na autoavaliação e na 

avaliação externa? 

P1  

 

É sobretudo 
informação 
estatística 
relativamente à 
análise dos 
resultados 

escolares, dos 
diferentes 
departamentos. 
 

“Os dados são 
trabalhados em 
sede de reunião 
da equipa e são 
depois, a partir 
daquilo que é 

enviado pelos 
diferentes 
departamentos, 
em cada etapa 
da avaliação…. 
depois de 
analisados pela 
equipa, 

regressam de 
novo aos 
departamentos, 
através dos 
professores que 
têm assento no 
Conselho 
Pedagógico, que 

realizam a sua 
análise, 
portanto, em 
cada 
departamento. 
Finda esta, 
voltam a fazer o 
percurso inverso 

e voltam de 
novo ao 

“A informação 
serve para aferir 
procedimentos e 
conduzir a 
melhoria de 
resultados em 

cada turma e nos 
diferentes anos de 
escolaridade. Pela 
forma como são 
apresentados os 
resultados 
possibilita um 
maior 

acompanhamento 
por parte até do 
Conselho Geral 
da evolução dos 
resultados em 
geral, no 
agrupamento, e 
até em turmas ou 

anos específicos. 
“…o Conselho 
Geral, sente-se 
envolvido no 
trabalho realizado 
pelo observatório 
e sente que 
também beneficia 

desse… desse 
trabalho, 

“Sendo que uma das metas do 
projeto educativo será a melhoria 
dos resultados escolares, nas 
várias áreas disciplinares, o 
trabalho realizado pelo 
observatório ajuda a conhecer 

melhor a realidade escolar do 
agrupamento e a criar estruturas 
que auxiliem na implementação 
dessas, desses resultados e na 
implementação dessas melhorias, 
“voilá”. Enquanto estrutura 
criada na escola permite realizar 
uma regularização interna 

contribuindo para a avaliação 
externa com dados atuais e 
pertinentes.”  
I 
NTERNA/ EXTERNA 
 
“Os contributos são precisamente 
os dados atualizados, dados 

pertinentes e muito mais fiáveis. 
Porque, é importante sabermos 
exatamente em que situação 
estamos, quando vem uma 
avaliação, quando é necessário 
fazer uma avaliação externa.” 
 

Dado que foi o 
primeiro ano de 
implementação os 
resultados ainda não 
serão muito relevantes, 
contudo já se nota um 

maior esforço de 
reflexão por parte dos 
docentes e de procura 
de respostas e até de 
procura de estratégias 
para resolução de 
situações que 
entretanto foram 

detetadas e que foram 
surgindo.” 
 

“ Como ponto 
forte posso dizer 
que foi o 
anteriormente 
referido. a 
estruturação do 

trabalho, a 
reunião de 
vários dados 
escolares para, 
para, se realizar 
precisamente o 
trabalho de 
estatística e de, 

e de informação 
aos docentes, 
que é muito 
importante. Até 
agora não, não, 
não tínhamos 
assim desta 
forma tão 

sistemática uma 
reunião de 
dados escolares 
que depois 
pudessem ser 
analisados de 
forma muito, 
muito, isenta, 

muito fora do 
grupo, tem sido 

“Continuar o 
trabalho que tem 
vindo a ser 
efetuado, 
aprofundar os 
dados, 

nomeadamente, 
necessidades no 
domínio social e 
no fundo ir 
adaptando a sua 
ação às 
necessidades 
sentidas no 

agrupamento, em 
cada ano. O 
agrupamento 
também vai 
evoluindo, em 
cada ano as 
turmas são 
diferentes, há 

necessidades 
novas, há coisas 
novas e o 
agrupamento vai, 
e, o, vai-se 
criando a partir 
daí, criando a sua 
identidade. E o 

observatório 
também terá que 



conselho 

pedagógico. 
precisamente, 

pela 
sistematização, 
pela forma 
estatística como 
os dados são… 
são apresentados, 
tornando mais 
fácil a sua 
leitura.” 

de facto um 

ponto muito 
forte desse 
trabalho.” 
 
“Como qualquer 
órgão, todo, 
como qualquer 
órgão, como 

qualquer 
estrutura, não é, 
tem que sofrer 
uma evolução e 
há uma 
evolução à 
medida que 
vamos 

trabalhando, à 
medida que 
vamos 
aprendendo há 
sempre uma 
evolução que 
pode surgir. 
Uma das 
oportunidades 

poderá ser, por 
exemplo, tentar 
que as reuniões 
sejam em 
horários que 
possam 
possibilitar, a 
todos os 

docentes que 
dele façam 
parte, uma 
participação 
mais assídua. 
Faço, eu, 

se ir adaptando 

conforme as 
necessidades ou 
aquilo que for 
surgindo. “ 
 



enquanto 

Presidente do 
Conselho Geral, 
também 
presidente, 
professora do 1º 
ciclo, com um 
horário muito 
preenchido, 

tinha 
dificuldade em 
estar presente 
em todas as 
reuniões gerais, 
do observatório, 
de forma a que 
muitas vezes se 

realizaram 
reuniões 
parcelares, com 
o pré-escolar e o 
primeiro ciclo 
ou com os 
departamentos. 
Contudo, das 
vezes que 

estamos 
reunidos, é de 
facto do 
trabalho comum 
que sai, 
questões 
importantes, que 
saem questões 

importantes e é 
muito mais 
completo o 
trabalho. 
Portanto um 
horário de 



trabalho, de 

reunião, que 
possa ser 
comum a todos 
seria, do meu 
ponto de vista, 
uma 
oportunidade de 
melhoria.” 

 
“A 
identificação, o 
nosso ponto 
forte e a nossa 
oportunidade de 
melhoria passa 
pela 

identificação 
que é a primeira 
coisa, é 
identificar um 
problema que é 
o que nós 
fazemos tudo no 
observatório, 
não é? 

Analisamos os 
dados, 
identificámos o 
problema e 
depois esse 
problema, 
vamos tentar, 
que ele depois 

possa ser 
resolvido, nem 
sempre lá está 
tem a ver com o 
que está aqui, 
não é? Nem 



sempre está nas 

nossas mãos 
mas nós, no 

observatório, a 
identificação do 
problema já é 
um caminho 
para depois se 
conseguir 

encontrar uma 
solução ou se 
tentar.” 

P2 

 

“É sintetizada, 
portanto, não é 
toda a 
informação, mas 
é uma síntese do 

trabalho 
realizado.” 
 

“São analisados 
pelo 
observatório e 
são depois 
apresentados em 

Conselho 
Pedagógico 
donde depois se 
partem para os 
vários 
departamentos, 
que são 
analisados em 

conselho de 
departamento, 
no 1º ciclo em 
conselho de ano 
depois e no 2º e 
3º ciclo nos 
conselhos das 
áreas 

disciplinares, 
que constituem 
os vários 
departamentos.    
É sintetizada, 
portanto, não é 
toda a 

“Todos estes 
resultados são 
divulgados no 
Conselho 
Pedagógico, nos 

departamentos, 
nos conselhos de 
ano. Portanto, no 
fundo toda a 
comunidade tem 
acesso a estes 
dados, incluindo 
os elementos do 

conselho geral, as 
associações de 
pais, portanto, 
todos os órgãos 
do agrupamento.” 

“ No nosso projeto educativo, 
nós, portanto, quando 
elaboramos, definimos metas que 
eram, foram bastante exigentes, e 
que portanto, naquela altura, 

eram, pareciam-nos perfeitamente 
atingíveis mas que, neste 
momento, com todas as 
alterações que se verificaram, 
nestes últimos quatro anos tem 
sido uma convulsão de… de… de 
alterações… já nos parecem 
difíceis de atingir. Os recursos 

são menos, os meios vão ser 
muito menos e portanto, nesta 
altura, não definiríamos com 
certeza aquelas metas. Mas têm 
sido… vão ser um contributo 
importante, exatamente, para nós 
termos… aferirmos o ponto em 
que nos encontramos e o que é 

preciso fazer para conseguirmos 
atingir aquilo que definimos ou 
fazer o melhor possível, não é? 
Porque, se me permite, aferir com 
mais rigor, com mais 
conhecimento da realidade do 
agrupamento e portanto trabalhar 

“Contributos 
relevantes… permite o 
envolvimento de todos 
os docentes porque 
ao… portanto, 

preparar os dados que 
depois vão ser 
analisados, por todos, 
e de uma forma mais 
organizada, não é? 
Envolve, de uma 
forma mais 
responsável, todos e 

portanto é muito 
positivo. Alarga, 
portanto, alarga a 
todos e obriga no 
fundo ao trabalho de 
reflexão que é 
necessário para se 
poder melhorar.“ 

 

FRACOS “ Os 
aspetos a  
melhorar serão, 
portanto, 
conseguir 

trabalhar mais 
dados. Portanto, 
neste momento 
os dados que 
são trabalhados 
são os possíveis 
mas, podemos, 
tenho fé, que no 

futuro se 
consigam 
trabalhar outros 
dados do 
agrupamento 
que permitam, 
portanto, uma 
evolução 

positiva no 
trabalho 
realizado.”   
 
“Os pontos 
fortes, foi por 
exemplo, o unir 

“ Possibilidades 
futuras…. 
continuar a fazer 
parte do plano de 
melhoria do 

agrupamento e 
possibilitar, 
portanto, a 
criação, ou a 
definição de ações 
de melhoria claras 
e que orientem 
todos no sentido 

de trabalharmos 
melhor.” 

 



informação mas 

é uma síntese do 
trabalho 
realizado.” 
 

no sentido de arranjar estratégias 

que superem, que nos permitam, 
superar os problemas detetados 
numa disciplina ou em várias.” 
INTERNA/EXTERNA 
“Os contributos vão ser, com 
certeza, fundamentais porque 
num dos resultados, um dos, 
desculpem… um dos parâmetros 

é… são os resultados e portanto 
os resultados têm que ser 
conhecidos a todo o momento. 
Contam e são fundamentais para 
que o agrupamento se mantenha 
nos padrões de qualidade que já 
atingiu. Portanto temos que os 
conhecer todos e… e… e 

envolver todos os docentes e não 
docentes de maneira a conseguir-
se trabalhar melhor e preparar 
melhor, e de uma forma mais 
exigente, os nossos alunos para 
que futuramente na próxima 
avaliação possamos ter ainda uma 
avaliação melhor.”  

 

os vários 

docentes, de 
vários 
departamentos, 
numa reflexão 
conjunta. 
Porque o facto 
de no 
observatório 

estarem 
elementos 
representativos 
de vários setores 
da escola 
permite que os 
mesmos dados 
sejam vistos de 

forma diferente 
e portanto o 
trabalho é mais 
sustentado.” 
 

 

P3 

 

 

“A forma como 
a análise dos 

dados é feita 
também sai do 
observatório. 
Para quê? Para 
que toda a… 
para que não 
haja dispersão e 
depois se possa 
comparar e 

fazer análises 
porque todos 
estão a…”[aqui 

 “A preocupação 
do observatório 

em fazer um 
organigrama de 
forma a 
estabelecer 
exatamente quais 
seriam os 
caminhos que 
deveriam ser 
percorridos até 

onde é que 
deveriam ser 
percorridos e 

INTERNA  
“Eu, eu ando à volta muito da 

monitorização porque nós não 
temos estes hábitos, não é? O que 
é facto é que nós pusemos as 
coisas e não as registamos, não 
contabilizamos e isto veio de 
certa forma dar aqui,….”(…) 
Sim, e uma responsabilidade, não 
é?”(…)” Registadas, da mesma 
forma, para todos.”  

EXTERNA 
“ Sim, no fundo é o resultado 
final de um processo todo.” 

“Sim” “Não sei, se 
com os dados, 

que nós temos, 
não podemos 
ident …, não 
podemos 
interpretá-los de 
forma diferente, 
ou seja, não 
podemos… não, 
não é isto que 

eu quero dizer. 
Não podemos 
fazer uma 

“Isso vinha ao 
encontro dos 

planos de 
melhoria.” 



fala-se de 

uniformização 
de 
procedimentos] 

depois a volta 

desses 
resultados.” 

“E daí também a sua a sua 

importância.”…”Porque tu ao, ao 
mexeres. Ao fazeres a análise 
daquilo que é a… a avaliação, ou 
os resultados, não é? Consegues 
depois ir interferir … Naquilo 
que é o processo.” 

análise diferente 

por forma a tirar 
mais 
interpretações. 
Isso é que, eu 
hoje penso, que 
poderá ser um 
dos aspetos de 
melhoria, não é? 

Não nos 
dedicarmos 
apenas a um.” 
 
“Sim, sim, à 
percentagem do 
sucesso apenas, 
portanto, poderá 

haver aqui, em 
função dos 
dados, da 
riqueza deles” 
“Poderá haver 
aqui hipótese de 
interpretar de 
uma outra 
forma. Mas, 

neste momento, 
de momento, 
penso que, até 
porque 
precisamos, a… 
de fazer 
comparações, é 
um facto. Mas 

num segundo 
ano, não só 
fazer a 
comparação 
mas também 
retirar mais, 



mais…” (sumo 

P4) “Sim” 
 
“ Sim mas 
mesmo, mas a 
nossa análise 
dos resultados, 
limita-se à 
percentagem do 

sucesso. Se 
calhar era 
interessante 
saber a… 
quantos alunos 
naquela turma é 
que não tinham 
negativas. Se 

calhar é 
importante 
saber, daquela 
percentagem de 
sucesso, qual é a 
média de 
percentagem de 
sucesso, em 
termos, não… 

não é isto que 
eu quero dizer. 
Se calhar da 
percentagem de 
sucesso, ou seja, 
os alunos que 
têm níveis três, 
quatros e cinco, 

efetivamente, 
qual é a média, 
se está mais 
perto do quatro, 
é um três 
consistente, 



(surgem alguns 

comentários 
sobrepostos) se 
está mais perto 
do quatro, é… 
percebes? Para 
tentar uma… 
portanto há aqui 
alguma… 

(vozes) … já me 
perdi!” 
 
“Mas é uma 
percentagem de 
sucesso em que, 
quem tem 
sucesso, é 

verdadeiramente 
bom.” 
“ Ou então é um 
aluno médio, 
estás a ver? 
Portanto há aqui 
já que…” 
 
“Mas isso é, 

isso é, uma 
informação que 
tu, com os 
dados que tens, 
… (ruido de 
fundo) …não, 
mas tu com os 
dados que tens, 

que te são 
fornecidos …” 
“Tu consegues 
fazer isso. Acho 
que isso é já 
numa segunda 



fase, numa 

segunda 
fase.(…) Sim, 
eventualmente, 
no próximo ano, 
isso pode ser 
implementado. “ 
“Nós podemos 
fazer a 

comparação 
com aquilo que 
temos e 
simultaneament
e avançar um 
pouco mais, 
para quê? Para 
que no próximo 

ano possamos 
também fazer a 
comparação 
disto.”(…)”Plan
o de melhoria” 
“Um plano 

de 

melhoria.” 

 

P4 

 

 

“Eu acho que 
sim.(…) Por 
que, por 
exemplo, no 
departamento 
onde eu estou, 
falamos das 

avaliações dos 
outros 
departamentos, 
portanto, 
acabamos por 
ter uma visão 
global, 

 

 

“São 
apresentados em 
Conselho 
Pedagógico 
depois são 
analisados em 
cada 

departamento.” 

 

INTERNA  
Uma estrutura. (…) Não chega 
ver as coisas empiricamente é 
preciso concretamente estarem 
registadas.”(…)” Para haver uma 
uniformização de critérios, 
também acho.”  

EXTERNA 
“ Atuar sobre elas.” 
“Sim, porque a nossa 
preocupação é, sempre, o sucesso 
escolar dos alunos.” 
“Não é? Enquanto o sucesso 
global não só das aprendizagens 

“Claro!” 
“ A obtenção de 
crédito horário de 
escola e tudo prende-
se tudo muito com os 
resultados escolares 
portanto eu penso que 

é fundamental a 
existência de um 
observatório, que nos 
permita trabalhar esses 
dados.” 
“ Ter tu tens, ter tu 
tens, na prática é que 

“ Eu reconheço 
pontos fortes, o 
nosso empenho 
e o tentar 
resolver e fazer 
o melhor 
possível, no 

espaço de tempo 
que nos foi 
dado. Aspetos 
de melhoria é, 
exatamente isso, 
podermos 
refletir e 

“Melhoria” 



nomeadamente, 

às vezes, até 
para comparar 
disciplinas 
estruturantes. 
Ai, vês, nas 
disciplinas 
estruturantes 
deram isto, 
deram aquilo. 

“(…) Sejam 
mais viáveis, 

todos estamos a 
fazer da mesma 
maneira.” 
 

mas também ao nível das atitudes 

e da cidadania e uma vez que o 
observatório se preocupa 
essencialmente com a parte social 
e a parte académica, eu penso que 
…” 
“ Mas também nunca se podem 
esquecer, desculpa.” 
“ As características dos alunos 

das turmas, não é?” 
“ Porque, o nosso agrupamento, é 
um agrupamento muito 
procurado.” Pela qualidade do 
seu ensino especial e portanto 
isso faz com que também, às 
vezes, os resultados possam ficar 
um bocado aquém do expectável 

tendo em conta, por exemplo, o 
segundo ciclo e a população 
escolar, em termos de, sei lá, 
classificação socio económica, 
estás a perceber? Porque depois 
há um desfasamento, porque 
afunila, não é? De uma série de 
turmas de segundo ciclo fica o 
leque muito mais fechado para o 

terceiro ciclo.”” Exatamente, 
sendo que… sendo que a 
prioridade é sempre dada: aos 
alunos repetentes que são nossos; 
aos alunos com necessidades 
educativas especiais e portanto 
isso vai sempre, por muito que 
nós não queiramos, temos que 

assumir isso, vai sempre, baixar 
um bocadinho a fasquia, como é 
obvio.” 
“Porque a avaliação externa 
também tem em conta os 
resultados obtidos face à 

não! Porque não tens 

uma bolsa de 
professores 
disponíveis para, ok, 
para o professor.” 
“Este professor de 
matemática vai agarrar 
nestes alunos e vai 
puxar por eles, quer 

para o bem quer para 
alunos com sucesso, 
quer para alunos com 
insucesso. Por que nós 
às vezes esquecemo-
nos, entre aspas, um 
bocadinho dos alunos 
com sucesso porque a 

nossa preocupação 
está sempre nos alunos 
com menos sucesso 
para tentar que eles 
recuperem. E só que, 
com a tal autonomia 
no papel, não dá! E 
agora na prática, nem 
penses!”~ 

“ Mas é isso que eu te 
digo a lei prevê a 
criação de grupos de 
homogeneidade 
relativa.” (…)”Mas é 

na teoria, existe essa 
autonomia, depois na 
prática é que não.”(…) 

“Por que nos falta 
professores, por que 
cada vez temos menos 
professores para dar 
mais coisas.” 
“ Exatamente, o que 

melhorar aquilo 

que estamos a 
fazer.” 
 
 
É um sucesso 
relativo, 
exatamente é o 
que nós uma 

vez discutimos 
por causa de 
numa… de 
estarmos a 
observar umas 
conclusões do 
observatório e 
termos chegado 

à conclusão que 
determinada 
turma não tinha, 
tinha cem por 
cento de 
sucesso, mas 
esse cem por 
cento de 
sucesso, pode 

ser um sucesso 
muito relativo, 
pode ser um três 
muito fraquito. 
Os alunos 
empenharam-se 
porque era… 
porque a 

matéria era uma 
transição de um 
ano para o outro 
e, portanto, eles 
eram capazes de 
acompanhar, 



população escolar, face a isso 

tudo não é? E portanto, a 
avaliação interna é muito 
importante, nesse sentido, porque 
permite-nos aferir a avaliação dos 
miúdos, das aprendizagens e 
portanto tentar mudar aquilo que 
…” 

eu estava-te a dizer. 

Não temos uma bolsa 
de professores 
disponível para que 
possamos agarrar, para 
agora fazer isto ou 
fazer aquilo, que é a 
nossa luta, não é?” 

exatamente 

isso… porque o 
facto de ter cem 
por cento de 
sucesso, não 
quer dizer que 
todos os alunos 
tenham cinco.”  
“(…)Melhoria(

…)” 
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“Existe. (…) Da 
parte dos 
departamentos, 
existe. (…) 
Mesmo, no 
processo de 
análise, tinha 

em conta a 
média da turma 
e se a avaliação 
daquela 
disciplina fugia 
muito em 
relação às 
outras… o que 

quer dizer que 
havia ali uma 
relação, entre as 
várias 
aprendizagens, 
dos vários 
departamentos. 
(…) Estudo 
idêntico.” 

  INTERNA 
 “ Ter uma visão global.”  
EXTERNA 
“ Portanto o observatório irá 
permitir, dar a conhecer a toda 
…” (…) “ A população que isto, 
dar… dar… dar a conhecer as 

evoluções das aprendizagens, as 
avaliações, o poder-se tomar 
decisões, no sentido de 
influenciar, essas aprendizagens - 
que eu penso - que é das partes 
mais importantes. Não é só ter 
conhecimento das aprendizagens, 
é poder influenciá-las a… pelo 

meio.” 
“Com medidas, a atuar, porque 
ter só conhecimento não… não 
iria resolver muita coisa. Mas 
poder atuar- acho isso 
importantíssimo - temos de atuar 
sobre essas aprendizagens. “ 
“ Pois, embora a formação dos 

alunos seja muito importante mas 
a própria inspeção atua no que é 
importantíssimo e diz que é 
importantíssimo os resultados 
escolares.” 
“Em, nessa, nessa, envolvência, 
aí. Portanto, o observatório, tem 

“Nesta fase 
poderão…poderão ser 
ainda maiores agora 
com o …” ” O 
desenvolvimento de 
todos os dados e 
isso.”(…)“ Para 

auxiliar esses 
alunos.”(…) “Quando 
eu identifico vinte por 
cento de alunos com 
sucesso, numa turma, 
ou seja setenta e cinco 
com insucesso, eu 
devia ter …”(…)” 

Recursos para poder 
atuar, atuar.”(…) 
“Apoio na sala de aula 
ou aumentar as horas.” 

“Porque 
colocarmos, 
penso eu, que 
pelo 
observatório 
praticamente é 
dos resultados. 

Nós não nos 
dedicamos às 
faltas, porque 
isto não é um 
problema que 
exista aqui na 
escola, nem 
abandono, nem 

nada.” 

“Exatamente, é 
precisamente 
isso.” 



aqui um papel muito, muito 

importante, que é a melhoria dos 
resultados escolares.” 
“Passas de treze para cinco.” 
[número de turmas do 3º ciclo]. 
“A inspeção olha mais para o 
produto do que propriamente para 
o processo e aqui pode haver 
alguns problemas.” 
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    “E com a reflexão que 
haveria a fazer sobre 
os resultados. Depois é 
um dos domínios que é 
avaliado, em termos da 
avaliação externa, é 
exatamente os 
resultados portanto, 

em termos internos da 
reflexão e se ajustarem 
procedimentos no 
sentido de os melhorar 
…” 
“ Mas… mas à escola, 
tenho a impressão que 
falta um bocado de 

autonomia para tentar 
resolver determinados 
problemas que se 
colocam neste 
processo. Eu devia ter 
aqui no meio do 
processo, quando 
identificasse aqui 

problemas, numa 
turma, com uma 
percentagem de 
insucesso muito 
elevada, eu devia 
poder… poder ter 
recursos para auxiliar 

  



esses alunos.” 
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“As 
estatísticas.” 

 (…) “Não sei 
se é o trabalho 
do observatório 
publicar os 
dados 
estatísticos 
também na 
plataforma.” 

 

“Estava a dizer 
que eles são, 
exatamente, por 
departamento e 
depois são 
transmitidos em 
Conselho 

Pedagógico e 
será feita… e é 
feita depois uma 
avaliação pela 
equipa.” 
 
“Sim, primeiro 
vão por mail 

mas de qualquer 
das formas …” 
 
“Cada professor 
individualmente 
faz a sua 
análise, então, 
cada professor 

individualmente 
dá as suas notas, 
cada professor 
faz a sua 
avaliação.” 

“Penso que vai ao 
Conselho Geral.” 
 
“Penso que o 
Conselho Geral 
também faz uma 
análise dos 

resultados.” 

INTERNA 
“Mas de acordo com o resultado 
da avaliação externa parece-me 
que o contributo do 

observatório…” “Externa e 

interna, não? (…) De acordo com 
o resultado, que já temos, parece-
me que o contributo do 
observatório também deve ter 
sido… ou foi… bastante 
acentuado. Por que uma avaliação 
que está em muito bom, tem que 

ter tido um contributo de todos os 
intervenientes, incluindo o 
observatório, de forma a 
colmatarmos as falhas.(…) 
Exatamente! (…) Eu também me 
parece que é fundamental. (…) 
Então não tivemos? (…) No 
conselho pedagógico! (…)  

“Então, ela faz parte 
de uma equipa .(…) 
De uma equipa de 
trabalho para 
implementar…(…) 
Para implementar uma 
das ações de 

melhoria.” 
 

“Sim!”  
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“Os resultados 
escolares.” 

“Mas estão lá!” 
[Pautas na 
plataforma] 

“E dos outros 
órgãos.” 
[Divulgação 
feita através…] 

“ Eu penso que, 
quando nós 
depois debatemos 
em departamento, 
vai ao Conselho 

Geral.” 

 “Interna.” 
”Sim” 

 
 

  Não. Concordo. 
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“Não sei se a 
estatística 

 “Pedagógico e 
departamento.” 

INTERNA 
“A equipa de avaliação interna… 

“ Eu… eu continuo na 
minha que é a tal 

“Sim!” “Eu concordo, 
plenamente, com 



também é 

divulgada, 
sinceramente. 
Ao serem 
publicadas as 
pautas, não é? 
As pautas são 
publicadas na 
plataforma, ou 

não são? São?” 
(…)Eu vou 
pouco à 
plataforma, 
portanto “Mea 
culpa”. (…) 
Mas estão lá, 
portanto, isto é 

público. A partir 
daí, não sei se o 
tratamento 
estatístico 
destes 
resultados 
também é 
disponibilizado, 
não sei se é ou 
não.” 

“Não. é.”[dados 

estatísticos não 
são publicados] 

“E até as 

comparações 
que se fazem, 
por exemplo, 
com as médias 
nacionais e com 
a média. 
Também era 
importante… 

“E deve ir até a… 

ao Conselho 
Geral.” 
“Deve ir” 

 

E a equipa de avaliação interna ao 

apresentar os resultados e ao 
propor a criação do observatório 
…(…) Deixa-me acabar! E ao 
propor como instrumento, o 
observatório, vai contribuir 
exatamente para essa avaliação 
externa.”(…) Para essa avaliação 
externa, portanto, parece-me que 

é fundamental. (…) Não 
propriamente o observatório. (…) 
Que me dá a sensação que ele, 
não está propriamente a funcionar 
a cem por cento!  
Por isso eu lembro-me da P. 
(coordenadora da equipa da 
equipa de avaliação interna) dizer 

que neste primeiro ano ia-se fazer 
a criação; ia-se introduzir os 
dados; ia-se disponibilizar os 
dados, pronto. Nesse sentido… 
(…) Por isso, deixa-me acabar, 
por isso… esse… o observatório 
está a fazer, está a cumprir, 
digamos, o processo desse 
primeiro ano. Que é a criação e a 

elaboração dos dados e o 
tratamento estatístico para depois, 
se partir para uma segunda fase, 
que será a partir do próximo ano. 
Se calhar é por isso que tu ainda 
não foste chamada para 
nenhuma… nenhuma 
intervenção. (…) Esse… esse… 

como é um instrumento, esse 
instrumento é importante e isso 
foi tido em consideração, 
certamente, na avaliação externa, 
portanto, é por aí, não é? Quer 
dizer não propriamente o trabalho 

elaboração, a tal 

sinteti…(…) A tal 
sintetização dos dados, 
o termos ali os dados 
disponíveis. E eu 
trabalho muito com 
dados, por causa da 
biblioteca, ando 
sempre a perguntar 

onde é que está isto, o 
resultado daquilo, 
assim, é um 
instrumento 
extremamente útil.(…) 
Está bem, mas onde 
estava… aqui… 
estava… Eu, por 

exemplo, para saber, 
qual era a taxa de 
abandono, que eu 
calculava - se soubesse 
qual era - andei 
montes de tempo e não 
a encontrei.(…) Está 
bem, mas é preciso a 
direção ter tempo para 

disponibilizar os 
dados, para não sei 
quê. Isto é 
complicado. Estando 
ali uma base de dados 
trabalhada, as pessoas 
têm… tem acesso, isto 
é fundamental… 

trabalhar. E… e… não 
imaginas as horas que 
eu perco às vezes à 
procura de um dado 
básico. Eu posso evitar 
mas não é essa que é a 

ela. É preciso 

que…ficar… que 
o observatório não 
chega que é 
preciso de facto… 
fazer… trabalhar 
nos dados que a 
partir daí surjam. 
E isso é a parte - 

não digo que é a 
mais importante - 
mas é 
fundamental. A 
mim parece-me!” 



para que 

houvesse… as 
pessoas 
pudessem… as 
que estão 
interessadas, 
obviamente, que 
pudessem 
comparar.” 

 

ainda do observatório, mas a 

própria criação e a forma como 
ele foi planeado também. (…) 
Claro! Eu lembro-me disso, disso 
lembro-me perfeitamente. (…)  
 
 
 

minha forma de 

trabalhar, eu tenho 
uma ideia empírica de 
como é que é a coisa 
.(…) Claro que sim! 
(…) E agora já ficas a 
saber que fazes parte! 
(…) De uma equipa de 
trabalho.(…) 

Exatamente! (…) Para 
implementar uma das 
ações de melhoria.(…) 
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QUE TIPO DE 

INFORMAÇÂ

O É 
DIVULGADA? 

…E isto a mim 
coloca-me uma 
questão que é 

assim: depende 
também daquilo 
que 
superiormente 
também é 
definido. Eu 
neste momento 
encontro-me 

dividida entre 
um programa 
antigo e uma 
filosofia antiga 
com a qual eu 
trabalhava e 
uma 
completamente 

nova. E julgo 
que, muitas das 

“Sim, na 
reunião de 
departamento, 
também.” 

“De 
departamento e 
de grupo.” 

Que utilização é 
dada a essa 
informação?  
 

“Sim, para… - eu 
acho - que a 
análise que é 
feita, sobre esses 
dados, é 
insuficiente, na 
minha opinião, 
para se poder tirar 

conclusões.” 
“Em 
departamento.” 
“Eu 
essencialmente, 
em termos de 
estratégias, 
fazem-me mais 
sentido mais do 

que só, 
ultrapassando um 
pouco o 
departamento, ser 
conselho de 

INTERNA/EXTERNA 
“Então, é os resultados. (…) Os 
resultados, não é? E o número de 
cotas e tudo isso, não é? Que é o 

menos importante, ao fim e ao 
cabo. Mas, o que é certo, é que os 
observatórios, também poderiam 
fazer sentir que não se podem 
comparar coisas que são 
completamente distintas. Não se 
pode comparar sem serem 
sequer… percentagens. Podemos 

ver, porque eu tenho o domínio 
dos conhecimentos, e posso 
comparar o domínio dos 
conhecimentos, por exemplo, 
com os resultados da prova final, 
embora, a avaliação é muito mais 
e, muitas das vezes, um professor 
que tem uns excelentes resultados 
na prova final pode não ser o 

melhor professor. Porque só está 
a testar, apenas a trabalhar para 
determinado tipo de questões. 
(…)…Dentro desta, de todas 
estas questões, que aqui estavam 

“Eu identifico 
contributos relevantes, 
acho é que há muito 
mais para fazer. A 

questão é essa.”(…) 
E nem todos 
funcionamos da 
mesma maneira, com o 
mesmo grupo. Podes 
funcionar bem, com 
uns, e não funcionar 
com outros. (…) Ou 

não .(…) Mas tem 
muito a ver com a 
valorização da parte 
formativa, pela parte 
do professor, por 
exemplo.(…) Tu não 
consegues por todas 
mas consegues por 
algumas, o mais 

possível. (…) Pelo 
menos, para criar aqui 
uns parâmetros que 
possam ser 
influenciados. Agora, 

“Sim!” 
PONTOS 
FORTES 
“Levar-nos para 

a reflexão.” 
OPORTUNIDA
DES DE 
MELHORIA 
“Claro. 
Depende, mas é 
assim… 
depende 

também da 
forma como se 
vê… se vê as 
coisas.” 

“Claro. Eu, por 
exemplo, hoje, 
optei por lançar 
mais questões do 

que tentar 
propriamente 
aquilo que eu 
achava só de 
respostas. E, 
muitas das vezes, 
acho que o papel 
do observatório é 

esse, é levantar 
questões para 
esclarecer. 
Obrigar a uma 
reflexão pessoal.” 
 
“Ou, pelo menos, 
alguns testes 
uniformizados.(…

) Para se poder 
enquadrar 
determinado 
tipo.(…) Por 
escola, pelo 



vezes, as 

questões não 
estão só no 
professor, na 
forma como ele 
vê e naquilo que 
ele vai 
valorizando no 
trabalho do 

aluno. Não só a 
questão de falta 
de métodos de 
trabalho e de 
estudo daquilo 
que o aluno 
consegue fazer 
realmente em 

termos de sala 
de aula mas 
também em 
termos das 
filosofias… 
gerais. Mas 
pronto, pode ser 
que encontre um 
caminho aqui 

pelo menos aqui 
um meio 
caminho em vez 
de ser do oito e 
o oitenta. 

turma.””… Eu 

julgo que aí, no 
conselho de 
turma, embora, 
seja facto, é 
sempre, também, 
feito um 
bocadinho à 
pressão,…” 

“Os… tempos das 
reuniões são 
sempre diminutos 
face ao número 
de alunos e às 
questões que aí 
estão. O diretor 
de turma… tem 

na sua posse um 
conjunto de 
informações e um 
conjunto, com os 
colegas, que pode 
trabalhar e deve 
trabalhar a 
montante, não é? 
E há aquela 

noção daquele 
aluno, qual é o 
perfil, qual é o 
problema, qual 
serão as 
estratégias. E 
isso, são… é 
definido, e é 

trabalhado, só 
que em termos 
estatísticos, não 
é! Por isso não se 
faz a 
caraterização, 

envolvidas, os resultados das 

provas finais, não podem ser 
comparados, são… são, por 
exemplo, um ponto de diferença, 
claro. (...) Só que, entre o vinte e 
um, o vinte e dois e o quarenta e 
oito, quarenta e nove, meter na 
pauta dois, nós… não há uma… 
não é? A… pronto, é uma 

amplitude, e ainda por cima bem 
arredondado, e eu vejo muitas das 
vezes, nos exames, níveis dois 
que são dois e eu dei três, óbvio! 
Porque é assim, se os alunos 
estão comigo, a… faz parte do 
meu trabalho, motivá-los e 
colocá-los a trabalhar, e 

envolvidos dentro da sala de aula, 
por isso as atitudes têm que ser 
positivas.(…) Se eu não consigo 
que ele tenha atitudes positivas, 
também não estou a fazer 
corretamente o meu trabalho, não 
é? (…) Por isso o permitir… 
permitir que se comparem coisas 
distintas, que são, uma prova, 

com uma avaliação continua, e 
uma avaliação continua que tem 
uma série de parâmetros que não 
são estritamente só de 
conhecimentos, sequer. E 
permitir que isso tenha impacto 
na avaliação das escolas e em 
tudo o resto da sua avaliação faz, 

quanto a mim, é uma das 
características que leva a… que, 
muitas das vezes, se calhar, se 
estraguem alguns bons sucessos, 
que foram conseguidos. O 
observatório pode intervir nisto, 

para que não causar 

também muito… 
muito dano em todas 
estas estruturas, 
porque depois as 
reuniões evoluem, se 
calhar mais, na 
complexidade. Pronto, 
selecionar, por 

exemplo, por ano, dois 
ou três fatores que… 
vamos estudá-los.(…) 
Mas estes dois ou três 
fatores… durante 
quatro anos, 
trabalhamos estes 
fatores, como é que 

eles têm funcionado, 
há aqui algumas 
regularidades ou não 
há regularidades, não 
é? (…) Ou seja, o 
resultado, levou-te a 
pensar sobre as coisas, 
principalmente, 
quando são colocados 

na berlinda. É um 
bocado, não é? E 
consegues 
fundamentar os 
resultados? A 
fundamentação de 
cada professor não é 
igual. (…) Não 

refletiste coisa 
nenhuma, com 
certeza!(…) Eu acho 
que, às vezes, não se 
reflete! 

menos isso. (…) 

Nós temos, por 
exemplo, nas 
fichas 
diagnósticas, e 
isso é feito no 
diagnóstico. 
Depois, por 
exemplo, no plano 

da matemática, 
houve alguns 
testes em comum. 
(…) E, entretanto, 
dentro dessas 
análises que nós 
fazíamos, que eu 
julgo que é por 

aí…até que o 
observatório 
também 
começou… algum 
um tempo atrás, 
foi a… foi 
também tendo em 
conta, dos planos 
da matemática, ter 

testes tipo e aferir 
para os exames… 
(…)  
Ou pelo menos 
pensar sobre… e 
lançar questões 
para reflexão. 



nem os 

diagnósticos, por 
exemplo, em 
termos das 
competências.” 
“Mas o que eu 
estava a querer 
dizer era um 
pouco isto. Na 

reflexão que é 
feita e, por 
exemplo, eu não 
sou… a média, 
neste género de 
caso, não é muita 
má, porque só 
emos cinco 

níveis. Por que a 
média tem uma 
grande… faz uma 
dispersão, não é? 
É muito sensível 
a uma amplitude 
grande, de dados. 
Mas a… nesse 
aspeto, eu até 

acho que 
devíamos ver era 
os quartis, acho 
que eram mais 
úteis. Mas depois 
esmiuçar aluno a 
aluno e ver com 
os números de 

alunos com 
determinadas 
tipologias. E isso, 
de facto, nós, em 
termos de modelo 
de análise, não 

pode fazer, através das suas 

análises, porque depois, 
entretanto, nas avaliações 
internas, de forma a que seja 
mudado o modelo. Porque o 
modelo, até há uns anos, por 
exemplo, mesmo da avaliação 
externa, não incluía aqueles dois 
fatores que tão provados, mas o 

impacto, quer dizer, não há 
determinismo da educação. (…) 
Agora o impacto dessa tendência 
depende de outros fatores. Por 
isso, a educação é demasiado 
complexa para se dizer a uma 
escola, quanto a mim, para já, 
utilizar médias e os resultados, 

quando eles não têm a ver com a 
mesma coisa, pronto. Não acho, 
que é sequer… nem é ético, 
pronto. Não se faz, isso é uma 
iliteracia matemática. Porque 
estamos a comparar coisas que 
não têm natureza …(…) Pronto, 
semelhante. (…) …há uma 
preponderância, por exemplo, 

somos deste, deste “cluster”, ou 
não somos do outro, etc. Mas isso 
é, quanto a mim, ainda é uma 
“analisezinha” muito, muito soft, 
quer dizer, porque estamos a 
entrar com dois fatores, que são 
muito importantes, mas o impacto 
deles, pode ser anulado, 

reforçado, a… com outros fatores 
e isso não está estudado, em lado 
nenhum, por isso os observatórios 
têm um mar, um mar de coisas a 
ver. Não é à toa que está toda a 
gente ligada à frequência absoluta 



temos.” “O que 

eu julgo, que na 
visão dos 
resultados e na 
tipologia dos 
alunos devia… 
tentar-se criar, 
um modelo de 
análise por 

frequências 
relativas, 
absolutas, etc. No 
meio de um 
departamento e 
mesmo de um 
grupo, acaba por 
não se conseguir. 

Onde é que eu 
julgo que isso 
devia ser bem 
analisado, caso a 
caso, no conselho 
de turma. Mas o 
conselho de 
turma é um órgão 
que, (…)… 

apesar de 
continuar a ser 
muito importante, 
em termos da 
estrutura da 
escola, (…)… 
tem sido 
desvirtuado, não 

é? Passámos de 
um modelo em 
que o conselho de 
turma, os 
conselhos de 
turma, estavam 

e à média, não é? Há outras 

análises estatísticas que podem 
ser feitas, então o cruzamento de 
dados? 
 

. 
 
EXTERNA 



representados, 

por exemplo, no 
conselho 
pedagógico, há 
uns anos atrás, já 
há bons, e foram 
perdendo a sua 
importância.” 
“E é aí que a 

escola conhece a 
sua população 
escolar, por isso, 
conhece pelo 
diretor de turma e 
pelos seus 
conselhos de 
turma”” Mas… 

perceber, quais 
são as condições 
a que levam, a 
que resultados, 
tem que se partir 
do conjunto de 
alunos. Só se 
consegue ter 
depois, uma 

noção, que é o 
que, dentro desta 
escola, são os 
grandes 
problemas, para 
se agir no 
coletivo 
agrupamento. Só 

depois de ter uma 
recolha de dados, 
de outra natureza 
e de se conseguir, 
pelo menos, 
numa coisa, que é 



mínima, que é a 

correlação.” 
P12(…) Eu 
essencialmente 
em termos de 
estratégias, 
fazem-me mais 
sentido (…) ser 
conselho de 

turma. Porque, 
como não estão 
aferidas as 
condições e… o 
modelo da 
avaliação externa 
tem as condições 
socioeconómicas, 

a habilitação da 
materna, pronto, 
como 
condicionantes, 
não é? Para 
avaliar esses 
resultados e 
enquadrá-los. 
(…) Os… os… 

os tempos das 
reuniões são 
sempre diminutos 
face ao número 
de alunos e às 
questões que aí 
estão. (…) E há 
aquela noção 

daquele aluno, 
qual é o perfil, 
qual é o 
problema, qual 
serão as 
estratégias. E 



isso, (…) é 

definido e é 
trabalhado só que 
em termos 
estatísticos, não 
é! Por isso não se 
faz a 
caraterização, 
nem os 

diagnósticos, por 
exemplo, em 
termos das 
competências. 
(…) Na reflexão 
que é feita  (…)  
neste género de 
caso, não é muita 

má, porque só 
temos cinco 
níveis. Por que a 
média (…) faz 
uma dispersão, 
não é? É muito 
sensível a uma 
amplitude grande, 
de dados. Mas 

(…) nesse aspeto, 
eu até acho que 
devíamos ver era 
os quartis, acho 
que eram mais 
úteis. Mas depois 
esmiuçar aluno a 
aluno e ver com 

os números de 
alunos com 
determinadas 
tipologias. E isso, 
de facto, nós, em 
termos de modelo 



de análise, não 

temos. P14 e P13 
concordam. (…) 
O que eu julgo, 
que na visão dos 
resultados e na 
tipologia dos 
alunos devia de 
facto (…) tentar-

se criar, um 
modelo de análise 
por frequências 
relativas, 
absolutas, etc. No 
meio de um 
departamento e 
mesmo de um 

grupo, acaba por 
não se conseguir. 
Onde é que eu 
julgo que isso 
devia ser bem 
analisado, caso a 
caso, no conselho 
de turma. Mas o 
conselho de 

turma é um órgão 
que, cada vez… 
apesar de 
continuar a ser 
muito importante, 
em termos da 
estrutura da 
escola (…)  tem 

sido desvirtuado, 
não é? Passámos 
de um modelo em 
que (…) os 
conselhos de 
turma, estavam 



representados, 

por exemplo, no 
conselho 
pedagógico, há 
uns anos atrás, já 
há bons, e foram 
perdendo a sua 
importância. E é 
aí que a escola 

conhece a sua 
população escolar 
(…) conhece pelo 
diretor de turma e 
pelos seus 
conselhos de 
turma. 

Só depois de ter 
uma recolha de 
dados, de outra 
natureza e de se 

conseguir, pelo 
menos, numa 
coisa, que é 
mínima, que é a 
correlação. 
Pronto, pelo 
menos, explicar 
as duas coisas. 

Matematicamente 
estão ali 
paralelas, então, 
depois 
poderíamos ver se 
efetivamente, no 
modelo quasi 
experimental ou 
experimental, se 

realmente havia 
ali alguma 
relação. 



P13 

 

“ O feedback 

dessa 
informação, 
depois de 
trabalhada, 
quando chega a 
ser trabalhada, 
nem sempre 
chega a ser 
trabalhada.” 

 

Nem sempre 
chega a ser 
trabalhada em 
conselho de 

turma porque lá 
está aquilo que 
dizia a O. há 
pedacinho. O 
conselho de 
turma nem 
sempre tem esse 
tempo e se 

calhar havia que 
ponderar muito 
um momento no 
ano em que o 
conselho de 
turma tivesse 
um timing para 
isso, “disponível 

para”. E quando 
ela é trabalhada 
em conselho de 
turma e se 
identifica isto 
que a D. estava 
a falar, esta ou 
aquela situação, 

“ De 

departamento e 
de grupo.” 

“E refletir sobre 

ela.” 
INTERNA 

 
 
EXTERNA 

“E esquecemo-nos de 

uma variante, que para 
mim, eu acho, que é 
preponderante aqui: os 
testes comuns, as 
planificações comuns 
e achamos que o que 
está divergente é a 
turma, mas pode ser o 

professor. (…) E a 
discrepância aqui pode 
ser o professor que 
está à frente da turma. 
Porque nem todos 
temos a mesma 
metodologia, nem 
todos temos a mesma 

forma de 
funcionar.(…) E, eu, 
noutra área (educação 
especial), tenho esta 
perspetiva, quando 
vejo alunos de turmas 
diferentes de 
professores diferentes, 
chegarem com o 

mesmo teste, a… e 
alguns não têm a 
noção do que é aquilo! 
Por que efetivamente 
aquilo é feito para o 
global e é interessante 
na perspetiva do que a 
T. estava a dizer há 

pedaço. Mas depois a 
forma como cada 
docente esmiuça as 
questões, se calhar, 
não vai de acordo com 
o teste, e o aluno tem 

“Sim, claro!” 

“E à melhoria. 
(…)  
Exatamente. E 
às ações de 
melhoria. 

 



é na maioria das 

vezes, levado ao 
grupo 
disciplinar… 
nesta turma - e 
aí é o professor 
que diz - nesta 
turma há estas 
condicionantes. 

E parece-me 
que esta que era 
uma forma ideal 
de caminhar de 
forma a que 
depois também 
fosse 
caminhando até 

chegar ao topo e 
voltasse depois, 
ok, sim, senhor 
e até com 
algumas 
recomendações. 
Mas penso que 
nalgumas… 
nalguns casos 
isto acontece.” 

 

mais dificuldades. Ou 

seja, se calhar as 
variantes são, o aluno, 
são a …(…) São a 
sociedade, mas o 
docente é uma variante 
fundamental para o 
sucesso.(…) Eu acho 
que isto pode ser um 

desafio para o 
observatório. Porque o 
docente, e eu falo por 
mim, o docente terá 
sempre alguma 
dificuldade em 
reconhecer que a falha 
pode ser sua. Ou 

mesmo não tendo 
dificuldade, não é 
facilmente que 
reconhece, “eh!” “pá!” 
Eu se calhar não “tô” 
a conseguir chegar ao 
aluno! Se há uma 
turma com demasiado 
insucesso, pode ser: as 

questões sociais; a 
falta de trabalho; a 
falta de… de… de 
informação 
anterior.(…) Tem a 
ver com quem está à 
frente, também. (…) 
Exatamente! Têm é 

que se ter todas em 
atenção e não se 
excluir nenhuma. (…) 
O mais possível. (..) E 
o insucesso 
também.(…) Pois, tu 



não consegues fazer o 

estudo de tudo, de 
todos os conteúdos” 

P14 

 

 “ De 
departamento e 
de grupo.” 

“Em 
departamento e 
em contexto de 
grupo 
disciplinar.” 

“Mas isto a 
propósito do que 
a P12 estava a 
dizer, que eu 
também sinto 
isso. Que no 
contexto das 
reuniões de 
grupo, no 

contexto das 
reuniões de 
departamento, os 
dados são… são 
partilhados, mas 
são meros 
números. Porque, 
sim, efetivamente 

nós temos uma 
visão da escola 
mas aquilo é-nos 
apresentado num 
resultado e nós 
devemos, 
efetivamente, nós 
devemo-nos 

centrar no 
processo, não é? 
Ora bem e… e 
fazer outra 
reflexão. E 
realmente, os 
dados, que são 

 “As coisas nunca são 
unívocas, não é? Não 
podem ser lineares, de 
forma unilateral, os 
professores sempre 

têm medo. (…) O 
valorize, também. [O 
0bseratório] 

“Sim.”  
“Eu gostava… 
esta questão da 
metodologia 
para mim é 

muito 
importante… E 
eu acho que 
sim, que nós 
temos que nos 
centrar, é 
importante que 
nós nos 
centremos, nos 

resultados, mas 
os resultados 
são o resultado 
de outra coisa 
muito mais 
profunda, não 
é? (…) E… e… 
o processo… e 

o processo 
abarca… 
individualidades 
que têm formas 
de pensar, de 
estruturar o seu 
pensamento, 
perspetivar a 

realidade, 
distintas e 
díspares, que 
depois… são 
encaixados 
todos num tipo 
de… ou pelo 

“Eu acho que… 
esta questão da 
reflexão - eu acho 
muito importante 
- que é uma das 

vertentes das… 
qual é o 
nome?(…) Das 
oportunidades de 
melhoria, um 
investimento nas 
práticas 
pedagógicas.(…) 
Aí tem a ver 

comos perfis”(…)  
Sim, porque há 
pessoas que estão 
muito dispostas a 
aprender e há 
pessoas que não 
têm nada a 
aprender, pronto! 



dados, na 

generalidade, em 
departamento, são 
o resultado da 
escola mas isto é 
operacionalizado, 
como? Em cada 
conselho de 
turma, em 

particular, não é? 
…“ “E depois nós 
temos de 
desconstruir e ir 
desdobrando. “ 
“Exatamente… 
que é importante 
depois nós 

fazermos, essa 
articulação, com 
as práticas.” 
“…Não temos” 
P14 Mas isto a 
propósito do que 
a P12 estava a 
dizer, que eu 
também sinto 

isso. Que no 
contexto das 
reuniões de 
grupo, no 
contexto das 
reuniões de 
departamento, os 
dados são… são 

partilhados, mas 
são meros 
números. Porque 
(…) nós temos 
uma visão da 
escola mas aquilo 

menos os 

conhecimentos 
são aferidos 
todos de duas 
formas: de uma 
forma 
linguística e de 
uma forma 
lógico-

matemática, 
ponto. E aquela 
questão que a 
P12 estava a 
dizer é muito 
importante. 
Quando nós 
temos noção de 

que temos 
alunos de que 
são mais 
visuais, mais 
musicais, mais 
interpessoais, 
mais, são mais 
introvertidos, 
são mais 

extrovertidos, 
são mais físicos, 
a… nós temos 
que encontrar 
realmente e 
temos que 
realmente 
perspetivar a 

nossa forma… 
as nossas 
práticas têm que 
ser 
perspetivadas. 
E… eu acho que 



é-nos apresentado 

num resultado e 
(…) nós devemo-
nos centrar no 
processo (…) e 
fazer outra 
reflexão. (…) os 
dados, que são 
dados na 

generalidade, em 
departamento são 
o resultado da 
escola mas isto é 
operacionalizado, 
como? Em cada 
conselho de 
turma, em 

particular, não é? 
Exatamente… 
que é importante 
depois nós 
fazermos, essa 
articulação, com 
as práticas. 

 

nós andamos 

numa ansia de 
resultados mas 
que 
efetivamente 
nós temos que 
fazer o processo 
inverso, voltar 
atrás. Porque, 

cada vez as 
turmas são mais 
heterogéneas. 

Uma coisa que 

eu achei 

curiosa na 

avaliação 

externa e que 

nos 

encaixaram 

num cluster 

privilegiado, 
não é? Parece 
que nós eramos 
assim…(…) 
Estávamos 
num… ali num 

cluster, mas… 
no nosso 
agrupamento…(
…)…nós temos 
que atender a 
estas 
especificidades 
que depois no 

final como nós 
as vamos testar 
… no final, 
finalmente, eles 
são um número 
e que depois o 



próprio 

professor é 
confrontado … 
educação é algo 
tão complexo 
que não se 
pode… não se 
pode limitar a 
esta coisa e 

circunscrever a 
esta coisa 
matemática 
porque 
efetivamente o 
resultado final 
dum terceiro 
período é o 

resultado de um 
ano.(…), nós 
temos todos os 
mesmos 
critérios, mas a 
interpretação 
que nós damos 
aos critérios é 
completamente 

diferente.(…) 
Mas se calhar o 
meu colega, do 
mesmo 
departamento, 
não trabalha a 
participação da 
mesma forma, 

ou tem uma 
perspetiva do 
que é a 
participação 
diferente. E 
depois nós 



estamos a 

avaliar os 
alunos da 
mesma forma, 
mas os 
pressupostos 
são 
completamente 
diferentes, não 

é? 
“E antes da 
reflexão a 
questão, não é? 
À diagnose de 
determinados 
problemas. 
OPORTUNIDA

DES DE 
MELHORIA 
“Sem dúvida 
alguma.” 
 

P15 

 

 “Nas reuniões 
de departamento 
e 

posteriormente 
nas reuniões de 
ano.” 

“ É trabalhada.” 
“Refletimos sobre 
ela, para tentar 

encontrar 
estratégias para, 
se assim o 
entendermos, 
para a melhoria 
da avaliação, dos 
resultados.” 
“Em conselhos de 

ano.” 
“Nós, a partir da 
análise, que 
fazemos dos 
dados, tentamos 
encontrar 
estratégias, ações 

INTERNA 
“É os resultados” 
 

EXTERNA 

“ Era isso que eu ia 
dizer há bocado, 
porque a nível do 

primeiro ciclo, quando 
fazemos o tal 
tratamento… o tal 
tratamento, destes 
dados, a nível de 
grupo de ano.(…) Vão 
aferir porque partimos 
todos de uma estrutura 

base igual. Nós 
fazemos os testes em 
grupo de ano, iguais 
(…) Fazemos ao nível 
da planificação, igual. 
Claro que, a partir 
daquela planificação 

“Sim” É… é. Eu 
vou-te dizer, e 
mesmo assim eu 

vejo que este… 
são resultados, e 
eu falo ao nível 
do primeiro 
ciclo, como é 
óbvio. Foi bom, 
porque vieram-
nos trazer ao de 

cima, eu sei que 
são números… 
Mas vieram-nos 
trazer ao de 
cima… Abanar 
e falar de coisas 
que muitas 

“ Nós já temos, 

essa 

uniformização, 

ao nível das 

disciplinas, seja 

da Matemática, 

do Português.(…) 

Tem a ver com os 
perfis, também 
não podemos 
querer 
uniformizar tudo. 
Porque nem tudo 
é uniformizável, 
por amor de 

Deus! (..) Este 
tipo de resultados, 
que o observatório 



de melhoria, 

digamos assim, 
para tentar 
colmatar os 
resultados que se 
apresentam 
menos favoráveis 
e, os outros… 
tentar com que 

eles sejam cada 
vez melhores.” 
“Nós, no 1º ciclo, 
fazemos toda essa 
abordagem em 
departamento e 
depois vamos 
fazer essa tal 

desdobragem, em 
grupo de ano. 
Porque, cada um, 
centra-se no seu 
próprio ano. O 
grupo do primeiro 
ano centrou-se 
naqueles 
resultados e 

tentamos chegar 
ao porquê. Onde 
é que estavam as 
debilidades de 
determinado tipo 
de resultados que 
nos foram 
apresentados e eu 

penso que isso foi 
uma mais-valia, 
mesmo na 
construção do 
saber, a partir daí, 
penso que foi 

vamos ter em atenção 

as especificidades das 
nossas turmas, como é 
óbvio.(…) Claro que 
pode ser o professor 
.(…) Mas o professor 
não se pode, não se 
pode por à parte.(…) 
Do ensino 

/aprendizagem do 
aluno .(…) Não é? 
Acho que todos nós 
somos um bolo. Eu 
penso, que o sucesso é 
partilhado, de 
professor para aluno e 
de aluno para 

professor.(…) O 
sucesso e o insucesso, 
como é óbvio! (…)  
Eu penso que para esse 
efeito, esse salto, que 
estamos aqui a falar, 
um dos pontos que o 
observatório, pode, 
para mim, deveria ser 

diferente aqui, é a 
visibilidade que este 
próprio observatório 
tem para com… para 
com a 
comunidade.(…) O 
valorize. Eu penso que 
deve ter…  eu senti, 

para mim é uma mais-
valia haver este 
tratamento. 
Sinceramente, 
enquanto professora, 
enquanto membro de 

vezes são tabus. 

“À reflexão a 
partir, e à 
melhoria.” 

nos proporcionou, 

nos obrigou a 
refletir, pelo 
menos dentro do 
nosso ciclo, Sim! 
Obrigou-nos a 
refletir, obrigou-
nos a pensar, 
levou-nos a 

pensar que a 
partilha é 
importante, não só 
a partilha de 
materiais, que nós 
fazíamos. Se me 
perguntas se o 
fazíamos de uma 

forma consciente 
às vezes, se calhar 
fazíamo-lo de 
uma forma mais 
banal mas 
fazíamos, levou-

nos à partilha do 

saber e da forma 

e da postura, 

acho que foi 

muito 

importante. (…) 
Se o observatório 
se devia mostrar 
como… como 
uma estrutura com 
uma importância 

diferente, sim, eu 
penso que sim, 
perante nós. 
Penso que o 
conhecimento dos 
pressupostos do 



enriquecedor.” 

“Nós, é… é todo 
esse trabalho ao 
nível do primeiro 
ciclo é óbvio que 
todo esse trabalho 
ao nível do 1º 
ciclo, é pronto 
esse trabalho… 

pronto todo esse 
trabalho é 
regulado …no 
próprio 
observatório. 

Nós, a partir da 
análise que 
fazemos dos 
dados, tentamos 
encontrar 
estratégias, ações 

de melhoria, 
digamos assim, 
para tentar 
colmatar os 
resultados que se 
apresentam 
menos favoráveis 
e... os outros 

[resultados], 
tentar com que 
eles sejam cada 
vez melhores.” 

um conselho, de um 

departamento e de um 
conselho de ano, para 
mim foi uma mais 
valia poder trabalhar, 
assim desta forma. 

Levou-nos a pensar. 
(…) Achamos todos 
bem, porquê? Porque 

ao nível de um 
primeiro ano, como 
estive com um 
primeiro ano, as 
características, como 
eu tinha falado há 
bocado, são diversas e 
o giro foi que nos 

levou mais facilmente 
a uma partilha. Tanto 
de metodologias, da 
forma de ação do 
professor. Porque aqui 
foi importante, e vai 
de acordo ao que disse 
a colega… vai de 
encontro ao que ela 

disse, houve uma 
partilha houve uma… 
uma questão. Mas 
como é que 
funcionou?(…) Mas 
isso parte muito, 
também, da forma 
como nós vemos, 

porque infelizmente 
quando corre tudo 
bem…(…) Não, não é! 
Mas esse debate é 
enriquecedor quando 
ele é partilhado, agora 

que ele faz, do 

que nos pode 
trazer… penso 
que era um ponto 
que o observatório 
… 



não o conseguirmos 

debater e não o 
fazermos nunca! 

P16 

 

É assim, por 
exemplo, o que 
nós falamos em 
conselho de 
turma - e 

atenção que eu 
estou a falar 
especificamente 
na minha 
disciplina - e 
agora vou meter 
aqui só 
educação 
musical. Como 

sabes eu este 
ano dei 
educação 
musical e dei 
TIC, pronto. 
Uma das 
preocupações 
quando saiu a 

primeira parte 
da avaliação, no 
final do 
primeiro 
período… 
estivemos a 
ver… foi que 
relativamente a 

outras 
disciplinas é 
verdade que as 
expressões têm 
um elevado 
sucesso. Mas 
havia, 

“Via mail.” 
“No vosso caso, 
do 1º ciclo, no 
nosso caso, no 
grupo.” 

“No grupo e 
depois faz-se 
uma reflexão.” 
 

 INTERNA Pude mostrar 
resultados. Pude mostrar 
evolução. 
 
 

EXTERNA 

“E teria que ser 
mexido muito mais 
coisas porque, por 
exemplo, eu agora 
estava-me a 

lembrar….(…) Vais-
me perguntar, eu tive 
onze turmas, dou o 
meu exemplo, tive 
sucesso? Tive. Então, 
mas agora tenho que 
comparar o meu 
sucesso, com o 
sucesso das minhas 

colegas.. (…) E depois 
ainda há aqui outra 
questão também, que 
é, há grupos que fazem 
partilha, digamos, de 
testes ou que fazem 
testes, em conjunto, e 
aí temos uma maior 

amplitude de verificar 
os conhecimentos dos 
alunos, porquê? Por 
que eles estão todos 
naquele momento, em 
que estão a pôr à prova 
os seus 
conhecimentos, em 

igualdade de 
circunstâncias por que 
há testes comuns. (…) 
É, vamos encontrar, 
em outras variáveis, 
neste caso devem 
ser… devem ter… 

OPORTUNIDA
DES DE 
MELHORIA 
“Tem que 
haver.” 

 

“Nem todos 

têm, sentem….” 



concretamente, 

uma turma que 
relativamente às 
outras de quinto 
ano apresentava 
menos 
resultados. Era 
profundo 
lembrar-me de 

quem era a 
professora de 
música… dela! 
E lembro-me de 
a colega, este 
ano… 
Estar-se a 
justificar-se 

com base em 
informações. 
Por isso é que 
eu digo que 
foste tu 
(virando-se para 
P12.)… da 
diretora de 
turma... tinha 

facultado aos 
restantes 
docentes. 
 
Exato. Mas, 
pronto, estou-te 
a dizer o que a 
M… me… 

pronto. E então 
vinha muito 
bem justificada 
porque ela 
conseguiu ali 
estar a dividir, 

devem estar tidas em 

atenção, quando se 
está a fazer uma 
análise. Que neste 
momento, nota-se que 
está, que está … 



digamos, a 

turma e 
conseguiu 
perante mim e a 
outro colega de 
música estar a 
justificar porque 
é que 
relativamente a 

outros quintos 
anos aquele 
tinha resultados 
tão menos 
positivos. Por 
isso significa 
que os 
professores… 

há passagem.” 

ATAS  Ata Nº 10 do 
Conselho 
Pedagógico 
“No ponto três a 
equipa da ação 
de “Melhoria 
das Ferramentas 

de Recolha e 
Tratamento dos 
Dados”, 
apresentou o 
segundo 
relatório do 
Observatório do 
Agrupamento. 

Esta 
apresentação 
incidiu na 
comparação dos 
dados relativos 
à avaliação do 
primeiro e 

 Nº 6 de 6/12 
“A equipa de avaliação interna 
tem vindo a realizar sessões de 
trabalho semanais, no âmbito do 
desenvolvimento do processo de 
autoavaliação do agrupamento, 
encontrando-se a elaborar o 

projeto de ações de melhoria 
(PAM) tendo em conta o relatório 
de autoavaliação elaborado pela 
equipa, evidências e dados dos 
questionários e da própria 
organização escolar. O PAM a 
elaborar é determinado pelas 
ações de melhoria selecionadas 

pela equipa. O PAM é um dos 
principais objetivos da 
autoavaliação e as ações que 
constam do referido projeto 
representam atividades 
fundamentais para o bom 
desempenho das pessoas e da 

   



segundo 
período. (…) 

própria organização escolar.”(..)  

Foi solicitado aos presentes toda 
a colaboração neste processo, 
sublinhando que a avaliação é 
contínua, que a avaliação externa 
é uma parte de todo o processo de 
avaliação das escolas do qual 
também faz parte o processo de 
autoavaliação da escola e que se 

espera que todos os documentos 
necessários ao desenvolvimento 
do processo estejam em ordem. 
 
Nº 7 de 9 de dezembro 
“r) A equipa de avaliação interna 
concluiu o projeto de ações de 
melhoria (PAM), com base no 

relatório de autoavaliação e em 
evidências e dados da própria 
organização escolar. O projeto 
será divulgado no Conselho Geral 
no dia catorze de janeiro e à 
comunidade educativa no dia 
vinte e um. A professora Paula 
Dias sugeriu a presença de alunos 
nesta divulgação à comunidade 

educativa no dia vinte e um. A 
senhora diretora concordou com a 
sugestão embora a reunião com 
os alunos deva ser marcada numa 
outra data.” 
(…) 
“ x) No site da Inspeção Geral de 
Educação e Ciência, os 

professores poderão encontrara 
toda a informação sobre o novo 
ciclo de avaliação externa.” 
 
Ata N.º8 de 6 de fevereiro 
No dia catorze de janeiro de dois 



mil e treze, realizou-se uma 

reunião extraordinária do 
Conselho Geral na qual a 
coordenadora da Equipa de 
Autoavaliação, professora Paula 
Dias, procedeu à apresentação 
dos resultados da autoavaliação 
do agrupamento e das ações de 
melhoria daí resultantes. As ações 

propostas obtiveram a aprovação 
dos conselheiros. 
(…) 
“Realizou-se, no dia vinte e um 
de janeiro pelas dezoito horas e 
quarenta e cinco minutos, uma 
sessão de apresentação, à 
comunidade escolar, dos 

resultados da autoavaliação do 
agrupamento referentes ao ano 
letivo dois mil e onze, dois mil e 
doze e o Plano de Ações de 
Melhoria do Agrupamento. 
Estiveram presentes professores, 
funcionários, encarregados de 
educação, elementos das 
associações de pais, elementos da 

Escola Segura, representantes da 
autarquia e do Conservatório de 
Música D. Dinis.” 
 
Ata N.º 9 de 06 de março 
“ A senhora diretora procedeu à 
nomeação das equipas que irão 
implementar as ações de melhoria 

decorrentes da avaliação interna 
do agrupamento.” 
(…) A avaliação externa do 
agrupamento decorrerá nos dias 
dois, três e quatro de abril. Foi 
fornecida a agenda da visita dos 



senhores inspetores da Inspeção 

Geral da Educação e Ciência que 
será anexada à ata.” 
 
Ata Nº 10 de 10 de abril 
“ Foi feita uma reflexão sobre a 
atividade inspetiva realizada. Foi 
dado destaque à importância de 
uma maior partilha entre docentes 

e, ao contributo que o trabalho 
colaborativo pode ter para a 
rentabilização e melhoria dos 
serviços que são prestados. Foi, 
ainda, referida a necessidade de 
uma maior supervisão pelos 
coordenadores, no que respeita ao 
trabalho realizado pelos docentes 

dos respetivos departamentos, 
incluindo a sua prática letiva. A 
senhora diretora solicitou aos 
coordenadores presentes que 
sensibilizassem os colegas para a 
importância de os projetos em 
que estão envolvidos serem 
desenvolvidos com rigor e, para 
insistirem na concretização das 

atividades, no cumprimento dos 
programas.” 
 
Ata N.º 14 de 3 de junho 
“Relativamente ao ponto dois da 
ordem de trabalhosa diretora 
informou que o relatório de 
Avaliação Externa, foi enviado a 

vinte de junho pela Inspeção 
Geral de Educação e Ciência e 
que teria quinze dias, a partir 
dessa data para exercer o 
contraditório mas, atendendo ao 
resultado apresentado, não o fez. 



Após estes quinze dias, terá dois 

meses para elaborar o Plano de 
Ações de Melhoria. Referiu que 
ficou muito satisfeita com o 
resultado obtido. Reforçou o 
agradecimento que já havia feito, 
via mail institucional, e 
considerou que este resultado só 
foi possível com o envolvimento 

de toda a comunidade educativa e 
espelha todo o trabalho que tem 
sido feito.” 
“(…)  Informou que recebeu os 
parabéns, via email, de várias 
entidades, nomeadamente as 
Associações de Pais, Câmara 
Municipal de Odivelas e Junta de 

Freguesia da Ramada, tendo 
todas elas expressado o seu 
contentamento pelo resultado 
obtido. Após ter-se feito uma 
reflexão sobre o relatório os 
docentes manifestaram também o 
seu agrado com a avaliação 
obtida, a qual reflete o 
investimento pessoal e 

profissional dos profissionais 
deste agrupamento e o 
envolvimento de toda a 
comunidade educativa ao longo 
do último quadriénio. Foi ainda 
feita uma análise dos Pontos 
Fortes e Áreas de Melhoria 
referidos no relatório. “ 

 

Reuniões 

Observatório 

 Ata Nº 10 do 
Conselho 
Pedagógico 
“No ponto três a 
equipa da ação 

     



de “Melhoria 

das Ferramentas 
de Recolha e 
Tratamento dos 
Dados”, 
apresentou o 
segundo 
relatório do 
Observatório do 

Agrupamento. 
Esta 
apresentação 
incidiu na 
comparação dos 
dados relativos 
à avaliação do 
primeiro e 

segundo 
período. (…) 

Observação 

Indireta 

  P2  
“Em relação às 

questões não acho 
que se devam 
colocar…os pares 
devem refletir, 
sem ter que se 
estar sempre a 
orientar as 
pessoas, sempre à 

espera de que se 
faça e faça tudo!” 

P2 “É fundamental para o bom 
funcionamento do agrupamento 
debatermos os resultados 
escolares dos alunos, sobre as 
avaliações que damos…temos 
metas a cumprir e perceber se as 
atingimos e quando não as 
atingimos o porquê para que 
possamos melhorar e chegar 

lá…” 

P15 “Foi um abre-
olhos…. foi uma 
pedrada no 
charco…(…) Não só 
nos resultados 
negativos…mas os 
resultados mais 
positivos…Será que 
estamos a valorizar 

muito, em excesso?” 

P1“O que é 
importante neste 
observatório é a 
representação 
dos diferentes 
níveis de 
ensino,…a 
direção também 
nos informava, 

mas não havia 
este pôr em 
comum, cada 
um recebia a 
sua parte. O que 
agora 
transmitem…o 
que se faz… 

transmitem para 
fora. É o pensar 
na resposta e 

P3 “O que me 
leva a pensar 

que no início do 

ano os diretores 

dos diretores de 

turma não 

aproveitam essa 

oportunidade 

para…a 

definição de 

estratégias 

comuns de 
atuação… está 

ultrapassada e o 

observatório 

pode ter aqui 

um papel. A 

indisciplina 



não se tornava 

público.” 
“ O que 
queremos é o 
tornar 
público…” 

 

P6  

“Pois…aqui 

há uma grande 

dificuldade 

para o pré-

escolar….com

o não damos 
notas…como 

é que podemos 

participar no 

observatório?(

…)Só se no 

final do 

ano…não sei, 

usar talvez a 

avaliação 

diagnóstica 

que é feita no 

início do ano e 
fazê-la 

novamente no 

final do ano” 

P8  

“Não sei como 

poderemos 

participar…só 

no final do 

ano…calcular 

as 

percentagens 

deve ser mesmo 

uma aposta, a 

ET [educação 

Tecnológica], 

EV [Educação 

Visual] e 

EF[Educação 

Física], por 

exemplo, as 

atitudes e 

valores dos 
alunos deve ser 

uma aposta, o 

saber estar na 

sala de aula.” 



 

dos alunos 

com PEI e 

CEI e n.º de 

alunos que 

transitaram” 

Ideias Principais        

P4    “Nem sempre é fácil.” 

 
“A autoavaliação, para mim, é das coisas mais difíceis.” 
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