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1. Entrevista:	

1.1. Guião	da	entrevista	

 

 

 

Mestrado em Ciências da Educação 

Administração Educacional 

 

Estágio 

 

2014/2015 

2.º Ano 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Tema: Os papéis do gestor e a cultura organizacional em contexto escolar 

Entrevistado: Diretor da EPI 

Objetivos gerais:  

‒ Explorar os elementos caracterizadores do conteúdo funcional da atividade 

do gestor; 

‒ Recolher as perceções do gestor acerca da cultura organizacional da EPI. 

Objetivos específicos: 

‒ Perceber as conceções sobre o trabalho do gestor na organização EPI; 

‒ Conhecer  as  perceções  do  gestor  quanto  ao  funcionamento  e  cultura 

organizacional da EPI.  



Blocos temáticos  Categorias  Questões  Notas 

A. Legitimação da entrevista 

A1. Contextualização e 

objetivos da entrevista 
 

Informar o entrevistado sobre o 

âmbito da entrevista e respetivos 

objetivos 

A2. Motivação do 

entrevistado 
 

Sublinhar a importância da 

colaboração do entrevistado para a 

realização do trabalho 

A3. Anonimato 

 
 

Garantir o anonimato dos dados 

recolhidos 

A4. Autorização para 

gravação áudio 
4.1. Autoriza a gravação da entrevista? 

Pedir autorização para gravação áudio 

da entrevista 

 

B. Trajetória académica e 

profissional 

B1. Caracterização do 

perfil académico e 

profissional 

1.1. Qual a sua formação académica? 

Formações adicionais (workshops; 

ações de formação) 

1.2. Teve formação específica para ser 

gestor na EPI? De que tipo? 

1.3. E qual o percurso profissional até 

chegar a assumir o cargo atual? 

1.4. Em que medida o seu percurso 

académico e profissional contribui para o 

desempenho das suas atividades? 

 

B2. Integração da 

equipa da EPI (Duração) 
2.1. Há quantos anos integra a equipa da EPI?  Duração do cargo ocupado 

B3. Integração da 

equipa da EPI 

(Motivação) 

3.1. Que motivos influenciaram a sua entrada 

na área de gestão e assunção deste cargo? 

Interesse pela área da gestão; 

Reconhecimento profissional; 

Enriquecimento curricular; 

  C1. Representações  1.1. Na sua opinião, o que é gerir?   



C. O trabalho do gestor na 

organização 

sobre o que faz e 

gostaria de fazer 

1.2. Quais as principais atividades que 

desempenha num dia típico de trabalho? Pode 

descrever? 

Planificação de atividades; 

Delegação de atividades; 

Reuniões; 

Visitas ao exterior; 

Recepção de pais; 

Consulta os seus pares; 

Resolve questões de disciplina; 

Recebe e envia emails; 
Faz e atende telefonemas; 

1.2.1. Daquelas que descreveu, quais as 

atividades que mais e menos gosta de fazer? 

Competências mais administrativas ou 

pedagógicas; 

1.3. O que é que não faz, mas gostaria de 

fazer? 
 

C2. Constrangimentos 

da ação 

2.1. Quais os principais constrangimentos da 

sua ação? 
 

C3. Representações do 

diretor acerca de 

conflitos e desafios 

3.1. Considera que a existência de conflitos no 

contexto profissional é algo positivo ou 

negativo? Porquê? 
 

3.2. Com que desafios se depara? 

C4. Estratégias 

utilizadas para 

ultrapassar os 

problemas e tomada 

decisão 

 

4.1. Quando tem um problema entre mãos 

prefere resolvê‐lo sozinho ou em colaboração? 

Porquê? 

Problemas específicos da área de 

gestão; 

4.2. Como se dá o processo de tomada de 

decisão? 
50/50; 70/30; 

4.3. Costuma haver imprevistos ao longo do  Bem; Muito mal; 



  dia de trabalho? Como lida com eles? 

 

D. Identidade da organização 

D1. Conhecer a missão, 

visão e objetivos da EPI 

1.1. Resumidamente, qual a missão e visão 

da EPI? 

 

D2. Apresentação e 

descrição da EPI 

2.1. Em poucas palavras, como descreveria a 

EPI? 

2.2. Quais as três palavras‐chave que 

escolheria então para distinguir a EPI das outras 

organizações? 

2.3. Neste sentido, o que diferencia a 

identidade da EPI, das outras escolas 

profissionais? 

Recursos Humanos (Participação); 

Inovação (Criatividade; Dinâmica); 

Objetivos (Resultados; Produto); 

Regras (Regulamentos; Planos); 

D3. Sucesso da EPI 
3.1. Qual pensa ser o ingrediente principal 

do sucesso da EPI? 

Recursos humanos; Oferta inovadora; 

Ser líder de produto no mercado; 

Planeamento e métodos de trabalho; 

D4. Imagem da EPI 
4.1. Se tivesse de atribuir uma imagem à EPI, 

qual seria? 
 

 

 

 

 

 

 

 

E. Funcionamento e Cultura 

Organizacional da EPI 

E1. Características 

dominantes 

1.1. Qual das seguintes palavras considera 

que melhor caracteriza a EPI: Familiar; 

Dinâmica; Competitiva; Estruturada? 

E.2. Recursos Humanos 

2.1. Qual a importância que atribui ao 

trabalho em equipa? 

2.2. Costuma delegar tarefas? Que tipo de 

tarefas? 



2.3. No caso de projetos da EPI, procura 

envolver toda a equipa? 

2.3.1. Porquê? Se sim, como o faz? 

2.4. De que forma comunica 

preferencialmente com os seus colaboradores? 
Formal; Informal; Autoritária; 

2.5. Como faz a gestão das várias 

perspetivas e interesses entre os vários 

colaboradores? 

 
2.6. Na sua opinião, pensa que os membros 

da EPI se sentem apelados a participar na vida 

da organização? Porquê? 

2.7. Quando têm uma dúvida, é natural que 

os membros lhe peçam conselhos ou apoio? 

E3. Sistemas Abertos 

3.1. Considera que a EPI é uma organização 

inovadora e criativa? Porquê? 

 

3.2. É a EPI uma organização com disposição 

para correr riscos e ser pioneira? Explique. 

3.3. Na EPI é dado o espaço necessário para 

os membros serem autónomos nas tarefas e 

projetos ou atividades? Exemplifique. 

3.4. A EPI valoriza os novos desafios e 

experiências? Como? Exemplifique. 

3.5. Como descreve o dinamismo na EPI, no 

dia‐a‐dia? 

Dia movimentado; Muitas atividades a 

decorrer; Pessoas a sair e entrar; 

Novas situações e/ou problemas; 



E4. Objetivos racionais 

4.1. Concorda com a seguinte afirmação: 

Para a EPI o foco é o produto e o cliente? 

Porquê?   

 4.2. Considera que os membros da EPI se 

sentem motivados para atingir resultados e 

cumprirem com objetivos? Porquê? 

4.2.1. Quais, pode dar um exemplo? 

 

4.3. Pensa que na EPI se promove a 

competitividade? 

4.4. Concorda, se eu disser que, o grande 

objetivo da EPI é ser líder no mercado? 

4.5. Na sua opinião gostaria que a EPI fosse 

conhecida por atingir o sucesso, devido à sua 

oferta inovadora e criativa, ou pelo elevado 

nível de competição e afinco em objetivos e 

resultados concretos conseguidos? 

E5. Processos internos 

 

5.1. Qual a importância que as regras e os 

regulamentos assumem na EPI? 

5.2. Concorda, se eu disser que, os 

membros na EPI sabem sempre como agir 

perante as mais diversas situações? 

5.3. De que forma, a coordenação e 

avaliação dos processos internos é importante 

na EPI? 

5.4. Considera que a informação circula e 



 

chega a todos de modo eficaz? 

5.5. Na EPI, considera que todos se regem 

pela mesma ética, normas e valores, assumindo 

assim os mesmos comportamentos? Porquê? 

5.6 Tem a sensação de que na EPI todos 

caminham para o mesmo sentido? 

F. Considerações Finais 

F1. Informações 

adicionais 

1.1. Gostaria de acrescentar algum aspeto 

que não tenha sido contemplado na entrevista? 
Acrescentar informações adicionais 

F2. Agradecimentos   
Agradecer a colaboração do 

entrevistado 



1.2. Protocolo	da	entrevista	

 

Protocolo da entrevista 

Entrevistado: Gestor da EPI – Dr. José Pacífico 

Local: Escola Profissional de Imagem (EPI) 

Duração: 54 min 

 

Transcrição da entrevista 

 

Entrevistador: A primeira parte da entrevista tem a ver com a trajetória académica e 

profissional, para caracterizar o gestor da EPI. Portanto, em relação à primeira pergunta, 

gostaria de saber qual a sua formação académica? 

Entrevistado: A minha formação académica começou por meia Licenciatura em História e 

depois em Direito, com estágio depois e entrada para a ordem dos advogados e exerci em 

termos académicos e mais pós-graduação em Ciências da Educação. E depois há formações 

pequenas que fiz, mas isso não conta… 

 

Entrevistador: Conta, conta. Fez formações adicionais, workshops, ou…? 

Entrevistado: Sim, fiz várias coisas. Desde gestão de estabelecimentos, práticas 

pedagógicas, projetos internacionais, seminários e pequenas formações. 

 

Entrevistadora: Ok. Era a pergunta que eu ia fazer a seguir, que é realmente importante 

perceber se teve formação específica para ser gestor na EPI. 

 

Entrevistador: E qual o percurso profissional até chegar a assumir o cargo atual? 

Entrevistado: Isso é muito longo... (risos) 

 

Entrevistador: A versão resumida então… (risos) 

Entrevistado: Estive no exército, fui gestor de uma unidade fabril, tive um negócio 

próprio e depois comecei a dar formação na área de direito. Mais tarde surgiu a oportunidade 

para dar formação na EPI como professor na disciplina de integração e em alguns módulos de 

Direto. Passado algum tempo fui convidado a direção pedagógica da EPI na altura.  

 

Entrevistador: E isso há quantos anos? 



Entrevistado: A direção pedagógica da EPI nasceu em 95 ou 96. 

Com o crescimento da escola, que era um estabelecimento relativamente pequeno, passei a 

ser diretor pedagógico da EPI e da ETIC e depois, com o grande crescimento que teve, a EPI e a 

ETIC separamos novamente e passei a ser o diretor pedagógico da EPI, que neste momento é a 

direção da escola. 

 

Entrevistador: Então desde aí até agora… 

Entrevistado: Com muitos anos a dar aulas… Só há dois ou três é que o número de turmas 

também já não o permitia, porque até aí foi sempre a a lecionar e a direção pedagógica do outro 

lado. 

 

Entrevistador: Agora queria perguntar-lhe sobre os motivos que o influenciaram a entrada 

para este cargo, ou seja o que o fez aceitar a proposta? 

Entrevistado: Isto começou pela tipologia de ensino. No início o sistema do ensino 

profissional estava muito incipiente, portanto eram os primeiros anos que tinham sido lançados 

as escolas profissionais, e já nessa altura que eu considerava e hoje considero cada vez mais, 

que o caminho certo é o do ensino profissional. É óbvio que todos os jovens têm de ter uma 

formação mais ou menos aprofundada, vão ou não para as universidades e isso ainda não 

acontece neste país e essa diferenciação da tipologia de ensino, fez como eu gostasse muito de 

dar aulas nas escolas profissionais neste modelo. Primeiro como professor e depois quando fui 

convidado, achei que seria um desafio trabalho numa coisa completamente diferente. E agora as 

coisas estão muito mais organizadas, o ministério já tem muito mais coisas e na altura eramos 

nós que fazíamos tudo de forma independente e isso permitiu que cada escola profissional 

fizesse o seu caminho completamente diferente, embora todas sejam escolas profissionais a 

realidade é que têm filosofias diferentes, pelos seus alunos, pelos seus professores, pelas áreas 

que lecionavam, pela região onde estavam… e isso foi muito aliciante trabalhar e planificar o 

caminho para onde nós queremos ir. 

 

Entrevistador: Então e da experiência que tem tido neste cargo de gestão, na sua opinião, 

o que é gerir? 

Entrevistado: O que é eu acho que é gerir? É tudo! Tanto se trata do maior projeto, de 

planificar e orientar para se pôr em prática ou pensar para pôr em prática o maior projeto 

pedagógico da escola, como se trata de saber se a cadeira está partida ou se o parafuso da 

cadeira funciona, vem cá tudo parar. Gerir é isso tudo! Agora claro se me pergunta em termos 

gerais o que é que é mais importante, se calhar a questão mais importante é nós conseguirmos 

gerir as pessoas, que é a coisa mais complicada que existe… e uma escola é feita de pessoas, de 



professores, colaboradores, de alunos, de pais, é só pessoas. E portanto essa é a parte mais 

complicada de gerir. Se tivermos a sorte de ter uma equipa ou uma grande parte bem oleada a 

coisa funciona melhor, quando há uma outra que põe a perna na engrenagem, a coisa começa a 

funcionar um bocadinho pior. Não conseguimos agradar a todos, não há hipótese. As pessoas 

acham, como todos nós que a nossa ideia é que é a mais correta e depois se a decisão não 

corresponde à nossa ideia é porque já estamos a fazer mal. É difícil agradar a todos mas temos 

de gerir. Agora uma coisa é certa, tenho consciência tranquila das decisões que tomo e tento ser 

justo. Às vezes não sou tanto como gostaria. Eu não tomo uma decisão apenas porque acho que 

devo tomar, tomo uma decisão pensando que esta é a melhor decisão para aquele problema que 

tenho que decidir. 

 

Entrevistador: Então fala de que o essencial da gestão é a gestão das pessoas, mas da 

parte mais técnica e administrativa… 

Entrevistado: O grande problema dessa parte da gestão mais técnica e administrativa é as 

alterações constantes a que o ministério nos obriga. O grande problema da questão burocrática é 

que este ano pedem aquele relatório, para o ano já pedem outro relatório, depois é preciso 

aquele quadro assim e assim, depois pedem a mesma informação quatro e cinco vezes para 

sítios diferentes. Outra questão é o formalismo que é exigido pelo ministério, que não faz 

sentido. Para mim desde que as coisas estejam feitas, justas e claras… isso atravanca muitas 

vezes o processo e os serviços. 

 

Entrevistador: Considera que isso é dos maiores desafios do cargo de gestão? 

Entrevistado: Não é o maior desafio, é a maior chatice e maior dificuldade. Porque muda 

todos os dias. Neste momento eu não sei quais são as turmas que vão haver para o ano. Devia 

haver uma estabilidade mais ou menos constante para que as escolas se pudessem orientar para 

o ano. 

A autonomia das escolas profissionais já foi maior, mas sempre foi a grande vantagem que 

nos permite construir um caminho diferente dos outros. 

 

Entrevistador: Quais as principais atividades que desempenha num dia típico de trabalho? 

Pode descrever? 

Entrevistado: É tanta tralha que a gente nem sabe. Eu tenho a gestão um bocadinho 

centralizada. Não é que eu queira e acho que está mal e, a pouco e pouco vou tentando alterar. 

Eu é que faço os horários, eu é que faço as turmas, aquilo e aquilo. Depois quando passo as 

coisas, elas já vão mais ou menos alinhadas…oiço muitas pessoas para decidir mas depois para 

decidir efetivamente eu é que faço. E isso em termos de gestão quer dizer que depois tudo passa 



por mim. Qualquer coisinha vêm perguntar, colocar a questão e não faz sentido porque é que o 

parafuso não funciona. Mas isso é também porque eu me interesso e vou ver as coisas. 

 

Agora no dia-a-dia para além dos milhentos mails que envio, do ministério, alunos, pais, 

professores, parcerias, atividades… além dessa coisa toda é planificar o ano, ao nível dos 

horários, equipa docente, calendário. Arrancar o ano, ver se as aulas estão a correr bem, ao nível 

do horário, salas a funcionar. Fazer medidas de avaliação, com os inquéritos aos alunos sobre os 

professores e sobre o desempenho da escola, preparar projetos internacionais, parecerias de 

trabalhos, estágios curriculares, estamos sempre a mexer. Mais as coisas que nós fazemos na 

escola, atividades, entrega de diplomas, visitas, etc, etc. Agora tenho de estar a par das 

candidaturas, se há candidatos, se não há candidatos, se é preciso apressar a comunicação, o que 

vamos fazer e o que não vamos fazer… 

 

Entrevistador: Receber telefonemas, atender telefonemas, receber pais, receber alunos, é 

isso tudo não é? 

Entrevistado: É isso tudo completamente. 

 

Entrevistador: Há pouco falava da tomada da decisão e de ouvir os outros, mais qual é 

peso real da opinião dos outros? Há decisões que toma sozinho porque lhe competem a si e ao 

seu cargo e outras que toma em conjunto, como gere essa situação? 

Eu quando tenho de tomar a decisão, normalmente peço opinião. Mas a decisão é sempre 

minha, ou seja, não é porque que uma pessoa tem determinada opinião, que eu mudo a minha 

opinião, eu peço a opinião para perceber qual é a ideias das pessoas, mas isso não quer dizer que 

eu concorde. Por exemplo, o aluno faz uma asneira ou não trabalho, a decisão dos professores é 

logo vai para fora da escola e ter o contrato pedagógico rescindido. Portanto, se eu fosse por aí 

havia turmas que eu não teria alunos na escola. O papel do professor não é só trabalhar com os 

bons alunos, também é trabalhar com os maus alunos, fazer com que os alunos aprendam e 

mudem a sua atitude. 

Mas eu acho que deve haver um processo, falar com alunos, com os pais e com os 

professores… por isso, eu oiço as pessoas. Se para escola a decisão melhor for contra aquilo que 

os outros pensam e às vezes até contra a minha opinião pessoal…mas eu tenho é que pensar no 

que é melhor para a escola e às vezes mediante condicionantes que as pessoas nem pensam, 

como ir ao encontro das opções do ministério para manter a escola a funcionar. Há decisões que 

fundamento, mas há decisões que tomo porque tenho de tomar. 

 



Entrevistador: Daquelas que descreveu, quais as atividades que mais e menos gosta de 

fazer? 

Entrevistado: O que eu gosto mais de fazer é fazer é falar com os alunos, com os 

professores. Temos aqui um problema, como é que vamos resolver? Falar com as pessoas e 

pensar como podemos mudar, melhorar, mas isso é que eu mais gosto de fazer. Ir até ao bar, 

sentar-me com um professor e perguntar-lhe como estão a correr a aulas, se está tudo bem…mas 

isso leva muito tempo e o meu problema é esse. É difícil fazer-se isso de forma sistemática. E a 

área de planificar gosto muito de planeamento. Planificar como o ano vai correr, os horários, 

encaixar as disciplinas e as turmas. 

 

Entrevistador: Já falamos de alguns constrangimentos, mas com que desafios se depara no 

cargo de gestão? 

Entrevistado: O desafio parte sempre por melhorar… é uma escola em que n há dois anos 

iguais. E o grande desafio é dar resposta aquilo que os miúdos precisam e melhor formação. 

Porque os miúdos são sempre diferentes, quem cá está há alguns anos sente uma grande 

diferença dos alunos que entraram há 15 e há 10 anos, com os alunos que entram agora. Não é 

só uma questão da diferença de idade, nem da capacidade, é a própria pré-disposição para. Os 

miúdos agora conseguem fazer e gerir fazer 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo mas de uma forma 

muito superficial e os professores ainda não se adaptaram a isso. Estamos sempre a lutar contra 

isso, por mais que a gente diga que sim, que somos inovadores é mentira. Porque se olharmos 

pra aula qual é a diferença entre uma aula de agora ou de há 30 anos atrás. A única diferença é 

que usam a internet de vez em quando. Porque os alunos estão sentados da mesma forma, o 

professor debita a matéria da mesma forma. Claro que é um exercício diferente, há mais um 

trabalho em grupo, projetos. Mas na sua a génese o professor replica a escola que teve há 20 

anos atrás. É uma questão que vamos ter de ultrapassar, como não sei! É um grande desafio de 

melhor esta questão pedagógica de relacionamento. Os alunos mudaram, os jovens mudaram, 

mas os professores continuam a fazer as mesmas aulas que faziam há 30 anos atrás. Como é que 

eu posso querer que um miúdo tenha interesse na matéria em que o aluno carrega num botão e 

passado um segundo tem a matéria toda à frente e o professor está ali blá blá blá. 

 

Entrevistador: Então agora vamos deixar de falar do gestor e vamos falar mais da EPI, 

desenvolvendo algumas questões que já falamos anteriormente. Assim, resumidamente, por 

palavras suas qual a missão e visão da EPI?  

Entrevistado: A EPI é uma escola que tem como objetivo é sempre formar pessoas nas 

áreas da imagem e de comunicação de forma criativa. E que tenham boas competências 

técnicas. 



Depois é uma escola especialista, trabalhamos sempre nas mesmas área, em áreas 

interligadas, não temos construção civil e cozinha, não temos multimédia e jardinagem. 

Outra coisa é que a maioria das escolas profissionais são escolas locais que surgem com 

uma necessidade daquela região, daquele conselho e criaram com base nisso. Aqui foi uma 

oferta da própria escola e temos alunos de várias regiões de lisboa. A escola assumiu-se sempre 

com características marcantes ao nível da abrangência regional. Nós temos alunos de toda a 

região de Lisboa e fora. Temos alunos que vêm de Évora, do açores ou de braga, para vir 

estudar o ensino secundário em lisboa. 

Isto aliado a toda a inovação destas áreas e tentarmos sempre coisas diferentes, umas vezes 

coisas mais criativas outras mais técnicas, mas vamos criando coisas diferentes e que mostram 

as capacidades do alunos. Depois aproveitando também a nossa aliada, a ETIC, que também 

anda nestas áreas, e que faz a prospetiva de áreas mais à frente e é alternativa. E nós vamos 

aproveitando estas coisas todas para fazer diferente das outras escolas. 

 

Entrevistador: Em três palavras-chave, como descreveria a EPI? 

Entrevistado: Criatividade, técnica, qualidade. 

 

Entrevistador: Neste sentido, o que diferencia a identidade da EPI, das outras escolas 

profissionais? 

Entrevistado: Logo à partida, nos professores… a diferença está nos professores da área 

técnica. Todos os anos nós vamos buscar professores especialistas que estão no mercado de 

trabalho para vir dar as aulas. São especialistas que vêm cá dar as aulas, conforme os módulos, 

as disciplinas e é raro as escolas terem isso. Depois temos um equipamento relativamente 

atualizado, o que também é diferente da maior parte das escolas e, não estamos a falar de 

computadores, estamos a falar de computadores com softwares atualizados e com as licenças 

para os alunos trabalharem e isso custa muito dinheiro e essa é outra diferença. Outra coisa é 

relacionamento entre alunos, professores, formadores e o pessoal que é próximo, mas isso eu 

acho que é comum a todas as escolas profissionais, diferente daquilo que acontece numa escola 

secundária regular. E este modelo de trabalho de projeto que permite aos alunos fazer muitos 

trabalhos aliados à criatividade e às estas áreas criativas. Os alunos levam muita coisa daqui, 

uma quantidade de trabalhos feitos. 

 

Entrevistador: E porque acha que existe essa maior proximidade? 

Entrevistado: Uma das razões tem que ver com uma questão que eu referi, que são os 

professores da área técnica. Como não são professores vêm os alunos como futuros colegas o 

que facilita esse relacionamento e isso às vezes leva os problemas de relacionamento dentro da 



sala de aula, estamos consciente disso. Mas por outro lado eles conseguem transmitir quase de 

igual para igual as dificuldades e as vantagens do mercado de trabalho e o que se passa e não se 

passa, etc. porque eles vêm muitos dos alunos como futuro colegas de profissão, e isso facilita 

esse relacionamento. 

Independentemente de um ser professore e o outro ser aluno, o que é comum, o mais 

importante é a multimédia, a mesa de estudo, o som, o vídeo, é a mas, a televisão e isso é mais 

importante do que a relação professor/aluno. E isso vai se estendendo as outras pessoas, outras 

relações professor aluno. E acho que isto é também uma postura da escola, aqui toda a gente vê 

toda a gente, as paredes são de vidro, não há uma sala em que não se veja lá para dentro. Esta 

questão da proximidade, qualquer aluno quer falar comigo seja com quem for, fala, não há cá 

aquela coisa de venha cá daqui a cinco dias com marcação. Eu próprio promovo reuniões com 

os delegados para ir sabendo como é que as coisas estão… é uma questão de filosofia da escola. 

 

Entrevistador: Assume aquela política “a minha porta está sempre aberta? 

Entrevistado: Assumo a política da porta sempre a aberta, eu pelo menos acho que aqui 

nunca a fecho. 

 

Entrevistador: Se tivesse de atribuir uma imagem à EPI, qual seria? Por exemplo, uma 

imagem poderia ser um carro, com rodas e engrenagens… 

Entrevistado: Um cérebro talvez, com as diferenças de um cérebro com uma parte mais 

criativa e outra mais técnica, mas aquilo tudo só funcionam em conjunto. Se tirares uma peça as 

outras já trabalham mal, essa é a lógica. Mas nunca tinha pensado dessa forma, é interessante. 

 

Entrevistador: Ainda em relação às características da EPI, gostaria que me dissesse qual 

destas palavras melhor caracteriza a EPI: familiar, dinâmica, competitiva ou estruturada? 

Entrevistado: Dinâmica. 

 

Entrevistador: Porquê? 

Entrevistado: Porque está sempre a mexer, não há duas coisas iguais, não há dois anos 

iguais, não há duas formas iguais. Aliás, eu acho que a palavra que falta, até do lado da diretora, 

que é desassossego. Nós sempre vivemos no desassossego. Este ano aplicamos isto e para o ano 

já estamos a ver que temos de implementar outra coisa. Estamos sempre a mexer. Nós este ano 

estamos a fazer uma coisa, para o ano já estamos a fazer uma coisa nova.  

 

Entrevistador: São abertos à mudança tanto à mudança interna, como forçada? 



Entrevistado: Atenção, essa coisa da mudança… não estou a falar do meu lado. As 

pessoas não são abertas à mudança. Como escola estamos sempre a fazer coisas novas. Mas por 

ano os inputs vêm de uma ou duas pessoas, podem variar de ano para ano, não ser sempre as 

mesmas. Se eu mudar a disposição da sala para o “U” já vou ter pessoas há porta a dizer que não 

pode ser assim.  

 

Entrevistador: Porque sempre foi de outra forma? 

Entrevistado: Porque sempre foi de outra forma. Há mudanças que têm de ser à bruta, é 

assim porque tem de ser, é assim porque eu quero, ponto. Há três ou quatro anos mudou-se o 

sistema informático e acabou, não se pôde fazer mais sumários em papel.  

Nós não somos todos abertos à mudança. Eu acho é que a escola como entendida é aberta à 

mudança, não é estática, todos os anos procuramos melhor alguma coisa e isso obriga-nos a 

mudança. Umas do lado da escola, outras são-nos impostas… aumentar o imposto, aumentar o 

nº de horas de estágio. Nós depois é que temos de nos adaptar e perceber como vamos gerir o 

nosso ano. 

 

 

Entrevistador: E quando se trata de projetos, atividades conjuntas, qual a importância que 

atribui ao trabalho em equipa? 

Entrevistado: A escola dá muita ênfase a projetos e participação dos membros, mas do 

lado dos professores estas iniciativas não surgem com muita frequência. A escola tem alguns 

projetos estruturados como o interturmas que envolve toda a gente, atravessa a escola toda. 

Agora de resto só experiências pontuais. Nós promovemos e queremos mas não há muito… 

 

Entrevistador: Não há muito… promovem mas porque é que acha que isso não acontece? 

Entrevistado: Não há uma predisposição para isso. 

 

Entrevistador: Os professores prezam mais a estabilidade, o seu trabalho? 

Entrevistado: Sim. No entanto, os professores não querem sair da sua zona de conforto, da 

sua área de trabalho, daquilo que fazem. Para mim isso é uma grande complicação porque as 

pessoas acham que lecionar o português, o inglês e a matemática tem de ser “by the book”. 

Chego lá debito e avalio, debito, avalio e não tem de ser nada disso. Ás vezes temos de dar a 

matéria de uma forma completamente diferente. Este é o desafio da escola e dos professores, de 

responder mais às preferências dos miúdos e terem aulas diferentes. Isto está tudo interligado 

com aquilo que estava a dizer, que é o desafio da escola e das pessoas. 

 



 

Entrevistador: Uma questão agora mais ligada com a comunicação, se é mais formal ou 

ingormal. De que forma comunica preferencialmente com os seus colaboradores? 

Entrevistado: Coisas gerais é por email. Todos têm, senão para já sei que me esqueço de 

alguém. Por exemplo, marcar uma reunião, mandar horários, circulares, coisas das turmas. 

Depois há mais aquelas questões pessoais, saber do trabalho do outro, “já puseste aquilo na 

internet?”, passo pelas pessoas para saber como estão as coisas. As pessoas vêm aqui perguntar, 

colocar questões e decide-se logo. 

 

Entrevistador: Há pouco falava da inércia, do facto da EPI promove, mas de haver 

iniciativa dos membros, na sua opinião, pensa que os membros da EPI se sentem apelados a 

participar na vida da organização? Porquê?  

Entrevistado: Eu acho que os membros se sentem apelados a participar, mas pessoas têm 

dificuldade em dar passos. As pessoas dizem que são muito abertas à mudança, mas quando 

chega a altura de mudar… Por exemplo, se eu der uma sugestão, para mudarmos alguma coisa 

para melhorar, ou ser diferente, não há ninguém que não coloque um problema à decisão. 

Não colocam vantagens, soluções, não dão inputs para melhorar. Aquilo que as pessoas 

fazem normalmente é colocar problemas e dificuldades. Ao invés disso poderiam sugerir algo a 

acrescentar para melhorar ainda mais uma ideia.  

Eu digo assim, as aulas agora vão agora passar todas para 50 min. Havia de haver alguém 

que dissesse, “olha e se fizéssemos assim e assim o intervalo, ainda ganhávamos mais.” 

 

Entrevistador: Há pouco falávamos da “porta aberta”, de estar disponível, sente que 

quando têm uma dúvida, é natural que os membros lhe peçam conselhos ou apoio?  

Entrevistado: Em termos de escola as pessoas procuram-me. Para solucionar problemas. 

A porta está sempre aberta, a não ser que as pessoas a fechem. A lógia é esta, as pessoas vêm 

com problemas e soluções, mas muitas vezes vêm só expor um problema. Normalmente esta é a 

lógia, vir perguntar-me como fazer, se podem fazer, qual a melhor solução. 

 

Entrevistador: Agora vamos falar mais sobre a questão da inovação da EPI. Ainda há 

pouco falávamos da questão das aulas serem mais inovadoras… Como escola que forma nas 

áreas criativas, considera que a EPI é uma organização inovadora e criativa, com disposição 

para correr riscos? 

Entrevistado: Sim, isso não tenho dúvida nenhuma. Aliás muitas das coisas que nós 

fazemos… 



 

Entrevistador: Mas por exemplo, como é que isso se manifesta? 

Entrevistado: Manifesta-se nos resultados dos alunos. Às vezes não se vêm tanto os 

resultados… porque às vezes pensa-se que os resultados são só os números. Eu tenho muitos 

alunos que não acabaram o curso, mas que estão a trabalho com sucesso na área. 

 

Entrevistador: Estamos mesmo a acabar. Agora vou perguntar-lhe se concorda com a 

seguinte afirmação: Para a EPI o foco é o produto e o cliente? 

Entrevistado: Essa coisa do cliente…O aluno é cliente mas não no sentido comercial. 

Aqui o cliente não tem sempre razão, os alunos seguem regras, têm de vir às aulas. A lógica não 

é no sentido mercantilista, o cliente compra o que quer e vem quando quer. Mas a lógica é o 

cliente tem de ser bem servido, tem de ter um produto de qualidade. 

 

Entrevistador: E isso é muito importante para a escola? 

Entrevistado: Isso é muito importante para a escola, essa é que é a mais-valia para a 

escola, isso é que o objetivo da escola. Eu costumo dizer em tom de brincadeira, a melhor escola 

do mundo é aquela que não tem professores nem alunos. Mas é óbvio que o objetivo da escola é 

esse, dar uma formação de qualidade desde a questão pessoal, social, cientifica, técnica, esse é 

ideal. Mas também é verdade que do outro lado está um setor. Eu posso dar tudo da mesma 

maneira, uns recebem duma maneira outros recebem doutra e cada um trata a mensagem como 

quer. E uns fazem maravilhas e outros nunca mais vão fazer nada com aquilo. Isso já depende 

de cada um. Há ali aquela variável que ninguém controla. 

 

Entrevistador: Considera que os membros da EPI se sentem motivados para atingir 

resultados e cumprirem com objetivos concretos? Porquê? 

Entrevistado: Não, isso ainda não. Nós estamos motivados e eu estou sempre a falar de 

que temos de atingir determinados objetivos. Em termos gerais nós estamos motivados para dar 

uma formação de qualidade, mas quando, tem de ser 22% ou temos de aumentar para 21%, aí 

ainda não. Isso é trabalho a fazer ainda. 

Entrevistador: E dentro da própria escola e entre os membros, pensa que na EPI se 

promove a competitividade? 

Entrevistado: Da EPI pra fora sim, existe competitividade. Entre os membros não me 

parece, até porque muitos deles são amigos. Entre os coordenadores… como coordenadores 

pode haver quem queira fazer mais como função de coordenador. Mas depois o resto é igual, o 



curso é igual, por isso não. Agora os professores, para história só há um, para físico-química só 

há um. Só as professoras das línguas é que passam cá mais tempo. 

  

Entrevistador: Então e concorda, se eu disser que, o grande objetivo da EPI é ser líder no 

mercado? 

Entrevistado: Então mas a EPI já é líder do mercado. Não consigo dizer se a EPI é líder 

no mercado, porque nem todas as escolas concorrem com as mesmas condições. Eu sei que as 

nossas notas estão ao nível nacional e os nossos alunos apresentam trabalho ao nível das 

universidades, não tenho dúvida sobre isso. Agora o que é isso de ser líder de mercado? Ter 

mais alunos, tenho mais turmas, tenho melhor qualidade? O que eu sei é que os alunos que saem 

daqui têm qualidade. E eu tenho alunos que querem vir pra cá. Mas temos sempre de melhorar! 

Por exemplo, se houver uma casa dos segredos está tudo a trabalhar. Aquilo acabou, vai 

tudo para o olho da rua, já ninguém está a trabalhar. Agora os nossos alunos estão integrados 

nas áreas e temos alunos a produzir bons trabalhos no mercado. 

 

Entrevistador: E é mais importante que a EPI fosse conhecida pela sua oferta inovadora e 

criativa, ou pelo elevado nível de competição e resultados conseguidos? 

Entrevistado: As coisas estão interligadas. Para mim os bons alunos são inovadores. Para 

se destacarem no mercado de trabalho, têm de ser inovadores. O que os alunos faziam há quatro 

anos, não se compara com o que fazem agora. Faziam um site e pouco mais, agora já fazem 

coisas em 3D e isto e aquilo. Isso não tem só a ver com a qualidade do aluno, mas também com 

a inovação da escola. A escola dá as oportunidades para aprender coisas diferentes. Os nossos 

alunos fazem coisas que há muitos anos não faziam, mas que são dados pela inovação da escola, 

pelos equipamentos e professores que a escola teve e com a capacidade dos alunos em 

aproveitar essa inovação. Para mim a EPI bons resultados está ligado à EPI inovadora. 

 

Entrevistador: Estamos mesmo a terminar. Falamos agora das regras. Qual a importância 

que as regras e os regulamentos assumem na EPI? 

Entrevistado: As regras existem, as vezes parecem que são poucas, outras muitas depende 

da situação. A nossa dificuldade está na metodologia processual. Aconteceu isto, o que fazer? 

Fazemos assim, assim, assim e assim. Nós não temos. Temos algumas coisas estabelecidas mas 

não é suficiente, porque a diversidade de situações é de tal maneira tanta, que mesmo que 

façamos um processo, acontece alguma coisa que não encaixa. A individualidade é tão grande 

de cada um dos alunos e dos processos, que temos a dificuldades de generalizar. Temos uma 

grande dificuldade de sistematização, porque as situações são tantas e tão diferentes… Porque 

nós trabalhamos o aluno, não trabalhamos a massa. A regra não pode ser a hora de entrada é as 



9h O aluno que mora não sei aonde e tem de apanhar o barco, o comboio o autocarro e tem de 

fazer 4h de caminho pra chegar à escola pode entrar às 9h05.  

 

Entrevistador: Essa tolerância é muito importante então, essa individualidade? 

Entrevistado: Tem que ser! E por isso, a sistematização das regras é complicado. 

Quando um aluno falta muito, é um dado adquirido, falta muito. Mas há diversas formas de 

faltar, há uns que faltam porque são baldas, outros estão doentes… há variadíssimas… Se eu 

disser quem tem 100 faltas, sejam justificadas ou injustificadas vai para o olho da rua… se eu 

dizer uma regra destas, eu tenho de olhar para a aplicação concreta. Ainda é que nós ainda 

não… 

 

Entrevistador: Embora isso aconteça, diria que os membros na EPI sabem sempre como 

agir perante as mais diversas situações? 

Entrevistado: Há coisas que não. Às vezes sabe-se, às vezes também não se quer é tomar a 

decisão. Eu já dei indicações que, se há uma briga entre alunos, deve chamar-se a atenção, 

mandar para casa e falar com os pais, logo nesse dia. Há pessoas que só fazem isso depois de 

falar comigo.  

 

Entrevistador: Então mas por que é isso acontece? 

Entrevistado: Não querem ter a responsabilidade de tomar decisões. 

 

Entrevistador: E em relação à coordenação e avaliação dos processos internos e das 

pessoas, há pouco falávamos dos inquéritos, é importante na EPI, porquê? 

Entrevistado: Não é tanto um processo de supervisão. Tem mais que ver com o ser 

importante nós refletirmos sobre aquilo que andamos a fazer. Temos que refletir nós como 

funcionários, profissionais e como escola. Quando eu agora tenho o inquérito feito dos alunos 

sobre os professores, quando agora no final letivo pedir aos professores para fazerem a sua 

autoavaliação, e depois falar com eles e dizer olha professor atenção “tu dizes que és o melhor 

do mundo” neste aspeto e eles dizem que não, afinal é porquê? Porque é que é este 

desfasamento? Ou então, “os alunos todos se queixam que tens dificuldade em manter a 

disciplina na sala de aula e tu dizes que não, o que vamos fazer para melhorar isto?” 

Há pessoas que aceitam melhor e outras que aceitam pior. Agora há pessoas que são 

resistentes há mudança, dizem que sim, que sim e depois não fazem nada. 

 

Entrevistador: Na EPI, considera que todos se regem pela mesma ética, normas e valores, 

assumindo assim os mesmos comportamentos? Porquê? 



Sim, todos de uma forma geral, sim. Há aquelas coisas pessoais de comportamento, que a 

gente dificilmente consegue alterar, porque são coisas pessoais. Se tu falas por tu com toda a 

gente, vais ter dificuldade em falar comigo não por tu. Eu normalmente falo por você para toda 

a gente, mas isso é a minha maneira de estar. Isso não implica nada em termos de 

relacionamentos. Há uma coisa é que aqui tolerância temos de ter todos! As homofobias aqui 

não podem entrar, cada um pode ser o que quiser… Não há festa de Natal, há festa de final de 

período. Claro que nós como país estamos relacionados com a igreja católica, mas se há alguém 

que não... também vou ter de fazer a festa do não sei o quê que é dos islâmicos e do não sei quê 

que é dos indianos… por isso, a lógica é por aí. 

 

Entrevistador: Diria que o rege mais o comportamento é a questão da tolerância?  

Entrevistado: A tolerância e o respeito. A questão do respeito é importante. É engraçado 

que nós dizemos muitas vezes que eles têm comportamentos assim e assado, mas estamos a 

falar de miúdos e depois generalizamos uma coisa que é de dois ou três numa turma. O mau 

generaliza-se e o bom deixa-se ali fechado. Quando um professor vem ter comigo por causa de 

um problema com um aluno, ou é porque copiou, ou é porque faltou a uma aula, eu pergunto 

logo, e você nunca copiou na vida? Não acredito... Você nunca se baldou a uma aula para ir para 

a praia? Hummm… É um problema até sempre apanhado ilícito, porque se calhar o aluno até 

sempre copiou e o professor só agora deu conta! Agora mas a gente só diz as coisas más e 

generaliza. Eu costumo dizer, passamos 90% do nosso tempo a falar de 10% dos alunos e 10% 

do nosso tempo a falar de 90% dos alunos. O tempo que despendemos nas reuniões é a falar dos 

alunos é abismal. Não falamos daquele aluno muito bom e no que podemos fazer para que ele 

seja ainda melhor. 

 

Entrevistador: Tem a sensação de que na EPI todos caminham para o mesmo sentido? 

Não. Eu acho que dentro da escola escolas todos caminham mais ou menos para o mesmo 

sentido. Mas há uns que assumem que fazem parte da escola e outros que acham que a escola é 

vocês. Na reunião isso vê-se, é porque vocês é que nos fazem trabalhar, porque vocês aquilo e 

aquilo, é vocês. 

 

Entrevistador: Gostaria de acrescentar algum aspeto que não tenha sido contemplado na 

entrevista? 

Entrevistado: Não, obrigada. 

 

Entrevistador: Eu é que agradeço. 



1.3. 	Análise	de	Conteúdo	

Categorias Subcategorias Unidades de registo 

 

G. Trajetória 

académica e profissional 

Formação académica 

“A minha formação académica começou por meia Licenciatura em História e depois 

em Direito, com estágio depois e entrada para a ordem dos advogados e exerci em 

termos académicos e mais pós-graduação em Ciências da Educação. E depois há 

formações pequenas que fiz” 

Formação específica em gestão 
“fiz várias coisas. Desde gestão de estabelecimentos, práticas pedagógicas, projetos 

internacionais, seminários e pequenas formações. 

Percurso profissional 

“Estive no exército, fui gestor de uma unidade fabril, tive um negócio próprio e 

depois comecei a dar formação na área de direito. Mais tarde surgiu a oportunidade 

para dar formação na EPI como professor na disciplina de integração e em alguns 

módulos de Direto. Passado algum tempo fui convidado a direção pedagógica da EPI 

na altura.” 

 

“A direção pedagógica da EPI nasceu em 95 ou 96. Com o crescimento da escola, 

que era um estabelecimento relativamente pequeno, passei a ser diretor pedagógico 

da EPI e da ETIC e depois, com o grande crescimento que teve, a EPI e a ETIC 

separamos novamente e passei a ser o diretor pedagógico da EPI, que neste momento 



é a direção da escola.” 

 

“Com muitos anos a dar aulas… Só há dois ou três é que o número de turmas também 

já não o permitia, porque até aí foi sempre a a lecionar e a direção pedagógica do 

outro lado.” 

1.5. Motivos que influenciaram a 

entrada na área de gestão 

“Isto começou pela tipologia de ensino. No início o sistema do ensino 

profissional estava muito incipiente, portanto eram os primeiros anos que tinham sido 

lançados as escolas profissionais, e já nessa altura que eu considerava e hoje 

considero cada vez mais, que o caminho certo é o do ensino profissional. É óbvio que 

todos os jovens têm de ter uma formação mais ou menos aprofundada, vão ou não 

para as universidades e isso ainda não acontece neste país e essa diferenciação da 

tipologia de ensino, fez como eu gostasse muito de dar aulas nas escolas profissionais 

neste modelo. Primeiro como professor e depois quando fui convidado, achei que 

seria um desafio trabalho numa coisa completamente diferente. E agora as coisas 

estão muito mais organizadas, o ministério já tem muito mais coisas e na altura 

eramos nós que fazíamos tudo de forma independente e isso permitiu que cada escola 

profissional fizesse o seu caminho completamente diferente, embora todas sejam 

escolas profissionais a realidade é que têm filosofias diferentes, pelos seus alunos, 

pelos seus professores, pelas áreas que lecionavam, pela região onde estavam… e isso 

foi muito aliciante trabalhar e planificar o caminho para onde nós queremos ir.” 

 



 

H. O trabalho do 

gestor na organização 

1.1. Definição de gestão “É tudo! Tanto se trata do maior projeto, de planificar e orientar para se pôr em 

prática ou pensar para pôr em prática o maior projeto pedagógico da escola, como se 

trata de saber se a cadeira está partida ou se o parafuso da cadeira funciona, vem cá 

tudo parar. Gerir é isso tudo!  

Agora claro se me pergunta em termos gerais o que é que é mais importante, se 

calhar a questão mais importante é nós conseguirmos gerir as pessoas, que é a coisa 

mais complicada que existe… e uma escola é feita de pessoas, de professores, 

colaboradores, de alunos, de pais, é só pessoas. E portanto essa é a parte mais 

complicada de gerir. Se tivermos a sorte de ter uma equipa ou uma grande parte bem 

oleada a coisa funciona melhor, quando há uma outra que põe a perna na 

engrenagem, a coisa começa a funcionar um bocadinho pior.  

Não conseguimos agradar a todos, não há hipótese. As pessoas acham, como 

todos nós que a nossa ideia é que é a mais correta e depois se a decisão não 

corresponde à nossa ideia é porque já estamos a fazer mal. É difícil agradar a todos 

mas temos de gerir. Agora uma coisa é certa, tenho consciência tranquila das decisões 

que tomo e tento ser justo. Às vezes não sou tanto como gostaria. Eu não tomo uma 

decisão apenas porque acho que devo tomar, tomo uma decisão pensando que esta é a 

melhor decisão para aquele problema que tenho que decidir.” 

 

 1.4. Quais as principais 

atividades que desempenha num dia 

“É tanta tralha que a gente nem sabe. Eu tenho a gestão um bocadinho 

centralizada. Não é que eu queira e acho que está mal e, a pouco e pouco vou 



típico de trabalho? Pode descrever? tentando alterar. Eu é que faço os horários, eu é que faço as turmas, aquilo e aquilo. 

Depois quando passo as coisas, elas já vão mais ou menos alinhadas…oiço muitas 

pessoas para decidir mas depois para decidir efetivamente eu é que faço. E isso em 

termos de gestão quer dizer que depois tudo passa por mim. Qualquer coisinha vêm 

perguntar, colocar a questão e não faz sentido porque é que o parafuso não funciona. 

Mas isso é também porque eu me interesso e vou ver as coisas.” 

 

“Agora no dia-a-dia para além dos milhentos mails que envio, do ministério, 

alunos, pais, professores, parcerias, atividades… além dessa coisa toda é planificar o 

ano, ao nível dos horários, equipa docente, calendário. Arrancar o ano, ver se as aulas 

estão a correr bem, ao nível do horário, salas a funcionar. Fazer medidas de avaliação, 

com os inquéritos aos alunos sobre os professores e sobre o desempenho da escola, 

preparar projetos internacionais, parecerias de trabalhos, estágios curriculares, 

estamos sempre a mexer. Mais as coisas que nós fazemos na escola, atividades, 

entrega de diplomas, visitas, etc, etc. Agora tenho de estar a par das candidaturas, se 

há candidatos, se não há candidatos, se é preciso apressar a comunicação, o que 

vamos fazer e o que não vamos fazer…” 

 

“Receber telefonemas, atender telefonemas, receber pais, receber alunos… É 

isso tudo completamente.” 

 



 1.4.1. Daquelas que descreveu, 

quais as atividades que mais e 

menos gosta de fazer? 

“O grande problema dessa parte da gestão mais técnica e administrativa é as 

alterações constantes a que o ministério nos obriga. O grande problema da questão 

burocrática é que este ano pedem aquele relatório, para o ano já pedem outro 

relatório, depois é preciso aquele quadro assim e assim, depois pedem a mesma 

informação quatro e cinco vezes para sítios diferentes. Outra questão é o formalismo 

que é exigido pelo ministério, que não faz sentido. Para mim desde que as coisas 

estejam feitas, justas e claras… isso atravanca muitas vezes o processo e os serviços.” 

 

“é a maior chatice e maior dificuldade. Porque muda todos os dias. Neste 

momento eu não sei quais são as turmas que vão haver para o ano. Devia haver uma 

estabilidade mais ou menos constante para que as escolas se pudessem orientar para o 

ano. A autonomia das escolas profissionais já foi maior, mas sempre foi a grande 

vantagem que nos permite construir um caminho diferente dos outros.” 

 

 

1.5. Perceções acerca do que não 

faz mas gostaria de fazer 

“ O que eu gosto mais de fazer é fazer é falar com os alunos, com os professores. 

Temos aqui um problema, como é que vamos resolver? Falar com as pessoas e pensar 

como podemos mudar, melhorar, mas isso é que eu mais gosto de fazer. Ir até ao bar, 

sentar-me com um professor e perguntar-lhe como estão a correr a aulas, se está tudo 

bem…mas isso leva muito tempo e o meu problema é esse. É difícil fazer-se isso de 

forma sistemática. E a área de planificar gosto muito de planeamento. Planificar 

como o ano vai correr, os horários, encaixar as disciplinas e as turmas.” 



 

 

2.2. Principais 

constrangimentos/desafios da gestão 

da EPI 

“O desafio parte sempre por melhorar… é uma escola em que não há dois anos 

iguais. E o grande desafio é dar resposta áquilo que os miúdos precisam e melhor 

formação. Porque os miúdos são sempre diferentes, quem cá está há alguns anos 

sente uma grande diferença dos alunos que entraram há 15 e há 10 anos, com os 

alunos que entram agora. Não é só uma questão da diferença de idade, nem da 

capacidade, é a própria pré-disposição para.  

 

“Este é o desafio da escola e dos professores, de responder mais às preferências 

dos miúdos e terem aulas diferentes.” 

 

“Os miúdos agora conseguem fazer e gerir fazer 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo 

mas de uma forma muito superficial e os professores ainda não se adaptaram a isso. 

Estamos sempre a lutar contra isso, por mais que a gente diga que sim, que somos 

inovadores é mentira. Porque se olharmos pra aula qual é a diferença entre uma aula 

de agora ou de há 30 anos atrás. A única diferença é que usam a internet de vez em 

quando. Porque os alunos estão sentados da mesma forma, o professor debita a 

matéria da mesma forma. Claro que é um exercício diferente, há mais um trabalho em 

grupo, projetos. Mas na sua a génese o professor replica a escola que teve há 20 anos 

atrás. É uma questão que vamos ter de ultrapassar, como não sei! É um grande 

desafio de melhor esta questão pedagógica de relacionamento. Os alunos mudaram, 



os jovens mudaram, mas os professores continuam a fazer as mesmas aulas que 

faziam há 30 anos atrás. Como é que eu posso querer que um miúdo tenha interesse 

na matéria em que o aluno carrega num botão e passado um segundo tem a matéria 

toda à frente e o professor está ali blá blá blá.” 

 

 

1.1. Processo de tomada de decisão “Eu quando tenho de tomar a decisão, normalmente peço opinião. Mas a decisão 

é sempre minha, ou seja, não é porque que uma pessoa tem determinada opinião, que 

eu mudo a minha opinião, eu peço a opinião para perceber qual é a ideias das pessoas, 

mas isso não quer dizer que eu concorde. Por exemplo, o aluno faz uma asneira ou 

não trabalho, a decisão dos professores é logo vai para fora da escola e ter o contrato 

pedagógico rescindido. Portanto, se eu fosse por aí havia turmas que eu não teria 

alunos na escola. O papel do professor não é só trabalhar com os bons alunos, 

também é trabalhar com os maus alunos, fazer com que os alunos aprendam e mudem 

a sua atitude.” 

 

“Mas eu acho que deve haver um processo, falar com alunos, com os pais e com 

os professores… por isso, eu oiço as pessoas. Se para escola a decisão melhor for 

contra aquilo que os outros pensam e às vezes até contra a minha opinião 

pessoal…mas eu tenho é que pensar no que é melhor para a escola e às vezes 

mediante condicionantes que as pessoas nem pensam, como ir ao encontro das opções 

do ministério para manter a escola a funcionar. Há decisões que fundamento, mas há 

decisões que tomo porque tenho de tomar.” 



 

I. Funcionamento e 

Cultura Organizacional da 

EPI 

2.4. Missão e visão da EPI “A EPI é uma escola que tem como objetivo é sempre formar pessoas nas áreas 

da imagem e de comunicação de forma criativa. E que tenham boas competências 

técnicas.” 

 

“(…) o objetivo da escola é esse, dar uma formação de qualidade desde a 

questão pessoal, social, cientifica, técnica, esse é ideal.” 

 

2.5.  Três palavras-chave que 

distinguem a EPI das outras 

organizações 

“Criatividade, técnica, qualidade.” 

5.6. Ética, normas e valores 

partilhados 

“Sim, todos de uma forma geral, sim. Há aquelas coisas pessoais de 

comportamento, que a gente dificilmente consegue alterar, porque são coisas 

pessoais. Se tu falas por tu com toda a gente, vais ter dificuldade em falar comigo não 

por tu. Eu normalmente falo por você para toda a gente, mas isso é a minha maneira 

de estar. Isso não implica nada em termos de relacionamentos. Há uma coisa é que 

aqui tolerância temos de ter todos! As homofobias aqui não podem entrar, cada um 

pode ser o que quiser… Não há festa de Natal, há festa de final de período. Claro que 

nós como país estamos relacionados com a igreja católica, mas se há alguém que 

não... também vou ter de fazer a festa do não sei o quê que é dos islâmicos e do não 

sei quê que é dos indianos… por isso, a lógica é por aí.” 



 

5.7. Tolerância e respeito pela 

individualidade 

“A individualidade é tão grande de cada um dos alunos e dos processos, que 

temos a dificuldades de generalizar. Temos uma grande dificuldade de 

sistematização, porque as situações são tantas e tão diferentes…” 

 

“Porque nós trabalhamos o aluno, não trabalhamos a massa. A regra não pode 

ser a hora de entrada é as 9h O aluno que mora não sei aonde e tem de apanhar o 

barco, o comboio o autocarro e tem de fazer 4h de caminho pra chegar à escola pode 

entrar às 9h05.” 

 

2.6. Características 

diferenciadoras 

“É uma escola especialista, trabalhamos sempre nas mesmas área, em áreas 

interligadas, não temos construção civil e cozinha, não temos multimédia e 

jardinagem.” 

 

“Outra coisa é que a maioria das escolas profissionais são escolas locais que 

surgem com uma necessidade daquela região, daquele conselho e criaram com base 

nisso. Aqui foi uma oferta da própria escola e temos alunos de várias regiões de 

lisboa. A escola assumiu-se sempre com características marcantes ao nível da 

abrangência regional. Nós temos alunos de toda a região de Lisboa e fora. Temos 

alunos que vêm de Évora, do açores ou de braga, para vir estudar o ensino secundário 

em lisboa.” 



 

“Isto aliado a toda a inovação destas áreas e tentarmos sempre coisas diferentes, 

umas vezes coisas mais criativas outras mais técnicas, mas vamos criando coisas 

diferentes e que mostram as capacidades do alunos. Depois aproveitando também a 

nossa aliada, a ETIC, que também anda nestas áreas, e que faz a prospetiva de áreas 

mais à frente e é alternativa. E nós vamos aproveitando estas coisas todas para fazer 

diferente das outras escolas.” 

 

3.2. Ingrediente principal do 

sucesso 

“Logo à partida, nos professores… a diferença está nos professores da área 

técnica. Todos os anos nós vamos buscar professores especialistas que estão no 

mercado de trabalho para vir dar as aulas. São especialistas que vêm cá dar as aulas, 

conforme os módulos, as disciplinas e é raro as escolas terem isso. Depois temos um 

equipamento relativamente atualizado, o que também é diferente da maior parte das 

escolas e, não estamos a falar de computadores, estamos a falar de computadores com 

softwares atualizados e com as licenças para os alunos trabalharem e isso custa muito 

dinheiro e essa é outra diferença.” 

 

“Outra coisa é o relacionamento entre alunos, professores, formadores e o 

pessoal que é próximo, mas isso eu acho que é comum a todas as escolas 

profissionais, diferente daquilo que acontece numa escola secundária regular. E este 

modelo de trabalho de projeto que permite aos alunos fazer muitos trabalhos aliados à 

criatividade e às estas áreas criativas. Os alunos levam muita coisa daqui, uma 



quantidade de trabalhos feitos.” 

 

“Uma das razões tem que ver com uma questão que eu referi, que são os 

professores da área técnica. Como não são professores vêm os alunos como futuros 

colegas o que facilita esse relacionamento e isso às vezes leva os problemas de 

relacionamento dentro da sala de aula, estamos consciente disso. Mas por outro lado 

eles conseguem transmitir quase de igual para igual as dificuldades e as vantagens do 

mercado de trabalho e o que se passa e não se passa, etc. porque eles vêm muitos dos 

alunos como futuro colegas de profissão, e isso facilita esse relacionamento. 

Independentemente de um ser professor e o outro ser aluno, o que é comum, o mais 

importante é a multimédia, a mesa de estudo, o som, o vídeo, é a mas, a televisão e 

isso é mais importante do que a relação professor/aluno. E isso vai se estendendo as 

outras pessoas, outras relações professor aluno. E acho que isto é também uma 

postura da escola, aqui toda a gente vê toda a gente, as paredes são de vidro, não há 

uma sala em que não se veja lá para dentro. 

 

“Esta questão da proximidade, se qualquer aluno quer falar comigo seja com 

quem for, fala, não há cá aquela coisa de venha cá daqui a cinco dias com marcação. 

Eu próprio promovo reuniões com os delegados para ir sabendo como é que as coisas 

estão… é uma questão de filosofia da escola.” 

 



“Assumo a política da porta sempre a aberta, eu pelo menos acho que aqui nunca 

a fecho.” 

 

4.1. Imagem atribuída à EPI “Um cérebro talvez, com as diferenças de um cérebro com uma parte mais 

criativa e outra mais técnica, mas aquilo tudo só funcionam em conjunto. Se tirares 

uma peça as outras já trabalham mal, essa é a lógica. Mas nunca tinha pensado dessa 

forma, é interessante.” 

1.2. Característica mais forte da 

EPI 

“Dinâmica.” 

 

“Porque está sempre a mexer, não há duas coisas iguais, não há dois anos iguais, 

não há duas formas iguais. Aliás, eu acho que a palavra que falta, até do lado da 

diretora, que é o desassossego. Nós sempre vivemos no desassossego. Este ano 

aplicamos isto e para o ano já estamos a ver que temos de implementar outra coisa. 

Estamos sempre a mexer. Nós este ano estamos a fazer uma coisa, para o ano já 

estamos a fazer uma coisa nova.” 

2.8. Importância atribuída ao 

trabalho em equipa 

“A escola dá muita ênfase a projetos e participação dos membros (…)” 

 

“A escola tem alguns projetos estruturados como o interturmas que envolve toda 

a gente, atravessa a escola toda.” 

 

2.9. Delegação de tarefas “Eu tenho a gestão um bocadinho centralizada. Não é que eu queira e acho que 



está mal e pouco e pouco vou tentando alterar. Eu é que faço os horários, eu é que 

faço as turmas, aquilo e aquilo. Depois quando passo as coisas, elas já vão mais ou 

menos alinhadas…” 

 

2.10. Comunicação entre os 

membros 

“Oiço muitas pessoas.” 

 

“O que eu gosto mais de fazer é falar com os alunos, com os professores.” (…) 

Falar com as pessoas e pensar como podemos mudar, melhorar, mas isso é que eu 

mais gosto de fazer. Ir até ao bar, sentar-me com um professor e perguntar-lhe como 

estão a correr a aulas, se está tudo bem…mas isso leva muito tempo e o meu 

problema é esse.” 

 

“Esta questão da proximidade, se qualquer aluno quer falar comigo seja com 

quem for, fala, não há cá aquela coisa de venha cá daqui a cinco dias com marcação. 

Eu próprio promovo reuniões com os delegados para ir sabendo como é que as coisas 

estão… é uma questão de filosofia da escola.” 

 

“Assumo a política da porta sempre a aberta, eu pelo menos acho que aqui nunca 

a fecho.” 

 

2.11. Meios de comunicação “Coisas gerais é por email. Todos têm, senão para já sei que me esqueço de 



alguém. Por exemplo, marcar uma reunião, mandar horários, circulares, coisas das 

turmas. Depois há mais aquelas questões pessoais, saber do trabalho do outro, (já 

puseste aquilo na internet), passo pelas pessoas para saber como estão as coisas. As 

pessoas vêm aqui perguntar, colocar questões e decide-se logo.” 

 

2.12. Participação dos membros 

na vida organizacional 

“A escola dá muita ênfase a projetos e participação dos membros (…)” 

 

“A escola tem alguns projetos estruturados como o interturmas que envolve toda 

a gente, atravessa a escola toda.” 

 

“Eu acho que os membros se sentem apelados a participar, mas pessoas têm 

dificuldade em dar passos. As pessoas dizem que são muito abertas à mudança, mas 

quando chega a altura de mudar… Por exemplo, se eu der uma sugestão, para 

mudarmos alguma coisa para melhorar, ou ser diferente, não há ninguém que não 

coloque um problema à decisão. Não colocam vantagens, soluções, não dão inputs 

para melhorar. Aquilo que as pessoas fazem normalmente é colocar problemas e 

dificuldades. Ao invés disso poderiam sugerir algo a acrescentar para melhorar ainda 

mais uma ideia. Eu digo assim, as aulas agora vão agora passar todas para 50 min. 

Havia de haver alguém que dissesse, olha e se fizéssemos assim e assim o intervalo, 

ainda ganhávamos mais.” 

 



2.13. Apoio aos membros “Em termos de escola as pessoas procuram-me. Para solucionar problemas. A 

porta está sempre aberta, a não ser que as pessoas a fechem. A lógia é esta, as pessoas 

vêm com problemas e soluções, mas muitas vezes vêm só expor um problema. 

Normalmente esta é a lógia, vir perguntar-me como fazer, se podem fazer, qual a 

melhor solução.” 

 

3.6. Inovação e criatividade da 

EPI 

“Sim, isso não tenho dúvida nenhuma.” 

 

“Este é o desafio da escola e dos professores, de responder mais às preferências 

dos miúdos e terem aulas diferentes.” 

 

“(…) aliado a toda a inovação destas áreas e tentarmos sempre fazer coisas 

diferentes, umas vezes coisas mais criativas outras mais técnicas, mas vamos criando 

coisas diferentes e que mostram as capacidades do alunos. Depois aproveitando 

também a nossa aliada, a ETIC, que também anda nestas áreas, e que faz a prospetiva 

de áreas mais à frente e é alternativa. E nós vamos aproveitando estas coisas todas 

para fazer diferente das outras escolas.” 

 

3.7. Disposição para correr 

riscos da EPI 

“Manifesta-se nos resultados dos alunos. Às vezes não se vêm tanto os 

resultados… porque às vezes pensa-se que os resultados são só os números. Eu tenho 

muitos alunos que não acabaram o curso, mas que estão a trabalho com sucesso na 



área.” 

 

“a diferença está nos professores da área técnica. Todos os anos nós vamos 

buscar professores especialistas que estão no mercado de trabalho para vir dar as 

aulas. São especialistas que vêm cá dar as aulas, conforme os módulos, as disciplinas 

e é raro as escolas terem isso. 

 

“(…) temos um equipamento relativamente atualizado, o que também é diferente 

da maior parte das escolas e, não estamos a falar de computadores, estamos a falar de 

computadores com softwares atualizados e com as licenças para os alunos 

trabalharem e isso custa muito dinheiro e essa é outra diferença.” 

 

3.8. Valorização de novos 

desafios e experiências da EPI 

“Sim. No entanto, os professores não querem sair da sua zona de conforto, da 

sua área de trabalho, daquilo que fazem. Para mim isso é uma grande complicação 

porque as pessoas acham que lecionar o português, o inglês e a matemática tem de ser 

“by the book”. Chego lá debito e avalio, debito, avalio e não tem de ser nada disso. 

Ás vezes temos de dar a matéria de uma forma completamente diferente. Este é o 

desafio da escola e dos professores, de responder mais às preferências dos miúdos e 

terem aulas diferentes. Isto está tudo interligado com aquilo que estava a dizer, que é 

o desafio da escola e das pessoas.” 

 



4.6. A importância do produto na 

EPI 

“Essa coisa do cliente…O aluno é cliente mas não no sentido comercial. Aqui o 

cliente não tem sempre razão, os alunos seguem regras, têm de vir às aulas. A lógica 

não é no sentido mercantilista, o cliente compra o que quer e vem quando quer. Mas a 

lógica é o cliente tem de ser bem servido, tem de ter um produto de qualidade.” 

 

“Isso é muito importante para a escola, essa é que é a mais-valia para a escola, 

isso é que o objetivo da escola. Eu costumo dizer em tom de brincadeira, a melhor 

escola do mundo é aquela que não tem professores nem alunos. Mas é óbvio que o 

objetivo da escola é esse, dar uma formação de qualidade desde a questão pessoal, 

social, cientifica, técnica, esse é ideal. Mas também é verdade que do outro lado está 

um setor. Eu posso dar tudo da mesma maneira, uns recebem duma maneira outros 

recebem doutra e cada um trata a mensagem como quer. E uns fazem maravilhas e 

outros nunca mais vão fazer nada com aquilo. Isso já depende de cada um. Há ali 

aquela variável que ninguém controla.” 

 

 

4.7. Motivação dos membros 

para atingirem resultados e objetivos 

“Não, isso ainda não. Nós estamos motivados e eu estou sempre a falar de que 

temos de atingir determinados objetivos. Em termos gerais nós estamos motivados 

para dar uma formação de qualidade, mas quando, tem de ser 22% ou temos de 

aumentar para 21%, aí ainda não. Isso é trabalho a fazer ainda.” 

 



1. Competitividade interna na 

EPI 

“Da EPI pra fora sim, existe competitividade. Entre os membros não me parece, 

até porque muitos deles são amigos. Entre os coordenadores… como coordenadores 

pode haver quem queira fazer mais como função de coordenador. Mas depois o resto 

é igual, o curso é igual, por isso não. Agora os professores, para história só há um, 

para físico-química só há um. Só as professoras das línguas é que passam cá mais 

tempo.”                                                                                                                               

 

4.8. Liderança de mercado “A EPI já é líder de mercado. Não consigo dizer se a EPI é líder no mercado, 

porque nem todas as escolas concorrem com as mesmas condições. Eu sei que as 

nossas notas estão ao nível nacional e os nossos alunos apresentam trabalho ao nível 

das universidades, não tenho dúvida sobre isso. Agora o que é isso de ser líder de 

mercado? Ter mais alunos, tenho mais turmas, tenho melhor qualidade? O que eu sei 

é que os alunos que saem daqui têm qualidade. E eu tenho alunos que querem vir pra 

cá. Mas temos sempre de melhorar! Por exemplo, se houver uma “Casa dos 

Segredos” está tudo a trabalhar. Aquilo acabou, vai tudo para o olho da rua, já 

ninguém está a trabalhar. Agora os nossos alunos estão integrados nas áreas e temos 

alunos a produzir bons trabalhos no mercado.” 

 

4.9. Relação entre a oferta 

inovadora e criativa e o afinco nos 

resultados e investimento no produto 

“As coisas estão interligadas. Para mim os bons alunos são inovadores. Para se 

destacarem no mercado de trabalho, têm de ser inovadores. O que os alunos faziam 

há quatro anos, não se compara com o que fazem agora. Faziam um site e pouco 



mais, agora já fazem coisas em 3D e isto e aquilo. Isso não tem só a ver com a 

qualidade do aluno, mas também com a inovação da escola. A escola dá as 

oportunidades para aprender coisas diferentes. Os nossos alunos fazem coisas que há 

muitos anos não faziam, mas que são dados pela inovação da escola, pelos 

equipamentos e professores que a escola teve e com a capacidade dos alunos em 

aproveitar essa inovação. Para mim a EPI bons resultados está ligado à EPI 

inovadora.” 

5.8. As regras e os regulamentos “As regras existem, as vezes parecem que são poucas, outras muitas depende da 

situação. A nossa dificuldade está na metodologia processual. Aconteceu isto, o que 

fazer? Fazemos assim, assim, assim e assim. Nós não temos. Temos algumas coisas 

estabelecidas mas não é suficiente, porque a diversidade de situações é de tal maneira 

tanta, que mesmo que façamos um processo, acontece alguma coisa que não 

encaixa.” 

 

“A sistematização das regras é complicada. Quando um aluno falta muito, é um 

dado adquirido, falta muito. Mas há diversas formas de faltar, há uns que faltam 

porque são baldas, outros estão doentes… há variadíssimas… Se eu disser quem tem 

100 faltas, sejam justificadas ou injustificadas vai para o olho da rua… se eu dizer 

uma regra destas, eu tenho de olhar para a aplicação concreta. Ainda é que nós ainda 

não…” 

 



5.9. Conhecimento das regras e 

consistência nos modos de ação dos 

membros 

“Há coisas que não. Às vezes sabe-se, às vezes também não se quer é tomar a 

decisão. Eu já dei indicações que, se há uma briga entre alunos, deve chamar-se a 

atenção, mandar para casa e falar com os pais, logo nesse dia. Há pessoas que só 

fazem isso depois de falar comigo.” 

 

“Não querem ter a responsabilidade de tomar decisões.” 

 

5.10. Coordenação e avaliação 

dos processos internos 

“Não é tanto um processo de supervisão. Tem mais que ver com o ser importante 

nós refletirmos sobre aquilo que andamos a fazer. Temos que refletir nós como 

funcionários, profissionais e como escola. Quando eu agora tenho o inquérito feito 

dos alunos sobre os professores, quando agora no final letivo pedir aos professores 

para fazerem a sua autoavaliação, e depois falar com eles e dizer olha professor 

atenção “tu dizes que és o melhor do mundo” neste aspeto e eles dizem que não, 

afinal é porquê? Porque é que é este desfasamento? Ou então, “os alunos todos se 

queixam que tens dificuldade em manter a disciplina na sala de aula e tu dizes que 

não, o que vamos fazer para melhorar isto?” 

 

“Há pessoas que aceitam melhor e outras que aceitam pior. Agora há pessoas 

que são resistentes há mudança, dizem que sim, que sim e depois não fazem nada.” 

 

5.7 Sentido comum na ação “Não. Eu acho que dentro da escola escolas todos caminham mais ou menos para 



 

 

 

 

 

 

 

o mesmo sentido. Mas há uns que assumem que fazem parte da escola e outros que 

acham que a escola é vocês. Na reunião isso vê-se, é porque vocês é que nos fazem 

trabalhar, porque vocês aquilo e aquilo, é vocês.” 
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Questionário sobre Cultura Organizacional
Este questionário decorre do projeto de investigação sobre a "Cultura Organizacional e 
Papéis do Gestor em Contexto Escolar", no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, 
na área de especialização em Administração Educacional, do Instituto de Educação da 
Universidade Lisboa.

O seu objetivo é compreender a cultura existente na "Escola Profissional de Imagem" (EPI), 
através da recolha de opinião dos seus membros acerca da mesma.

Tratase de um questionário anónimo e confidencial, constituído por três partes, a ser 
respondido pela comunidade escolar.

A cultura pode ser entendida como um conjunto de valores, crenças, significados, hábitos e 
formas de estar que orientam os membros e a vida da organização. 
Não há respostas certas ou erradas para estas questões, sendo que cada organização 
apresenta o seu padrão específico de cultura. Deste modo, seja preciso e honesto, para que 
a análise seja o mais verdadeira e aproximada à realidade possível.

A sua colaboração é muito importante e estimase em cerca de 15 minutos.

Obrigada!

1ª Parte

Dados Demográficos

Esta primeira parte destinase a recolher dados demográficos sobre o participante. Por favor, 
preencha todos os campos.

1.  Género
Marcar tudo o que for aplicável.

 F

 M

2.  Idade
Marcar apenas uma oval.

 30 ou menos

 31  35

 36  40

 41  45

 46  50

 51  55

 56  60

 61 ou mais
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3.  Habilitações literárias
Marcar tudo o que for aplicável.

 Bacharelato

 Licenciatura

 Mestrado

 Doutoramento

 Curso técnicoprofissional

 Outra: 

4.  Função desempenhada
Marcar tudo o que for aplicável.

 Prof. Coordenador

 Professor

 Formador

 Administrativo

 Colaborador serviços/recursos

5.  Se indicou a opção prof. coordenador, professor ou formador na alínea anterior,
selecione a área de lecionação:
Marcar tudo o que for aplicável.

 Técnica

 Sociocultural

 Científica

6.  Antiguidade na EPI (número de anos)
Marcar apenas uma oval.

 Menos de 3

 3  5

 6  10

 11  15

 16  20
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7.  Departamento
Marcar tudo o que for aplicável.

 Línguas

 Tecnologias da Informação e Comunicação

 História e Cultura das Artes

 Geometria descritiva

 Ciências exatas (Matemática; Física/Química)

 Educação Física

 Integração

 Animação 2D/3D

 Design Gráfico

 Design de interiores/exteriores

 Fotografia

 Interpretação

 Multimédia

 Produção e Tecnologias da Música

 Som

 Vídeo

8.  Desempenho organizacional
Classifique o desempenho/performance da organização, comparativamente ao ano
passado:
Marcar tudo o que for aplicável.

 Muito pior

 Pior

 Um pouco pior

 O mesmo

 Um pouco melhor

 Melhor

 Muito melhor

2ª PARTE
Esta segunda parte é constituída por dois questionários, com seis questões cada.

Questionário 1

Este questionário tem como objetivo perceber a realidade da cultura organizacional existente.

Para cada questão, indique a opção de resposta que, na sua opinião, mais se adequa à 
realidade da organização.
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9.  1. Características dominantes da organização
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) A organização é um
local muito pessoal,
como uma segunda
família, onde as pessoas
partilham muito de si
próprias.
b) A organização é muito
dinâmica e
empreendedora, onde as
pessoas estão dispostas
a comprometerse e a
assumir riscos.
c) A organização é muito
orientada para os
resultados, onde as
pessoas são
competitivas e procuram
alcançar objetivos.
d) A organização é muito
controlada e estruturada,
onde as pessoas são
orientadas por normas e
regulamentos formais.

10.  2. Liderança organizacional
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) Na organização, a
liderança é geralmente
exemplo de apoio,
aconselhamento e treino.
b) Na organização, a
liderança é geralmente
exemplo de
empreendedorismo,
inovação e disposição
para correr riscos.
c) Na organização, a
liderança é geralmente
exemplo de objetividade,
competitividade e
orientação para os
resultados.
d) Na organização, a
liderança é geralmente
um exemplo de
coordenação e de gestão
contínua da eficiência.
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11.  3. Gestão dos colaboradores
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) O estilo de gestão dos
colaboradores é
caracterizado por
promover o trabalho de
equipa, o consenso e a
participação.
b) O estilo de gestão dos
colaboradores é
caracterizado por
promover a autonomia, o
risco e o espírito criativo,
a inovação e
individualidade.
c) O estilo de gestão dos
colaboradores é
caracterizado por
desenvolver a
competitividade,
promover os resultados e
cumprimento dos
objectivos.
d) O estilo de gestão dos
colaboradores é
caracterizado por zelar
pela segurança do
emprego, conformidade,
previsibilidade e
estabilidade das
relações.
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12.  4. Coesão organizacional
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) O que mantém a
organização coesa é a
lealdade e confiança
mútua, sendo o
compromisso para com a
organização é elevado.
b) O que mantém a
organização coesa é o
compromisso para com a
inovação e o
desenvolvimento, sendo
que importa é estar na
vanguarda.
c) O que mantém a
organização coesa é o
compromisso para com a
consecução e superação
dos objetivos, sendo que
ganhar e ser competitivo
são temas correntes.
d) O que mantém a
organização coesa são
as políticas institucionais
e as regras formais,
sendo que a estabilidade
e o equilíbrio são
fundamentais.
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13.  5. Ênfase estratégica
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) Para a organização é
importante o
desenvolvimento do
capital humano, por isso
valorizase a confiança,
a abertura e a
participação constante.
b) Para a organização é
importante a aquisição
de novos recursos e a
criação de novos
desafios, por isso
valorizase as novas
experiências e a
prospecção de novas
oportunidades.
c) Para a organização é
importante competir e
atingir resultados, por
isso a ênfase está na
superação dos objetivos
ambiciosos e em ser o
melhor no mercado.
d) Na organização é
importante a
permanência e a
estabilidade, por isso
privilegiase o controlo, a
eficiência e fluidez das
operações.
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14.  6. Critérios de sucesso
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) O sucesso da
organização definese
com base no
desenvolvimento dos
recursos humanos e no
grau de envolvimento
dos seus membros.
b) O sucesso da
organização definese
com base na inovação
dos seus produtos e
serviços.
c) O sucesso da
organização definese
com base na
competitividade de
produto e liderança de
mercado.
d) O sucesso da
organização definese
com base na eficiência e
no planeamento.

Questionário 2

Ao contrário do Questionário 1, este questionário procura, através da opinião dos membros, 
compreender qual a cultura organizacional desejada.

Para cada questão, indique agora a opção de resposta que, na sua opinião, mais gostaria de 
ver corresponder à realidade da organização. Isto é, responda completando a frase: "Desejo 
que..."

15.  1. Características dominantes da organização
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) A organização seja
um local muito pessoal,
como uma família.
b) A organização seja
dinâmica e
empreendedora.
c) A organização seja
orientada para os
resultados.
d) A organização seja
controlada e estruturada.
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16.  2. Liderança organizacional
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) Na organização, a
liderança seja exemplo
de apoio.
b) Na organização, a
liderança seja exemplo
de empreendedorismo.
c) Na organização, a
liderança seja exemplo
de competitividade.
d) Na organização, a
liderança seja exemplo
de coordenação.

17.  3. Gestão dos colaboradores
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) O estilo de gestão
seja caracterizado por
promover o trabalho de
equipa.
b) O estilo de gestão
seja caracterizado por
promover a inovação.
c) O estilo de gestão
seja caracterizado por
desenvolver a
competitividade.
d) O estilo de gestão
seja caracterizado por
estabilidade no emprego.

18.  4. Coesão organizacional
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) O que mantém a
organização unida seja a
lealdade.
b) O que mantém a
organização unida seja a
inovação.
c) O que mantém a
organização unida sejam
os objetivos.
d) O que mantém a
organização unida sejam
as regras.
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19.  5. Ênfase estratégica
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) A organização valorize
a participação.
b) A organização valorize
a inovação.
c) A organização valorize
os resultados.
d) A organização valorize
as regras.

20.  6. Critérios de sucesso
Marcar apenas uma oval por linha.

1  Discordo
totalmente

2 
Discordo

3 
Concordo

4  Concordo
totalmente

a) O sucesso da
organização seja fruto do
trabalho de equipa.
b) O sucesso da
organização seja fruto da
inovação.
c) O sucesso da
organização seja fruto da
competitividade.
d) O sucesso da
organização seja fruto da
eficiência.

3ª PARTE

Questionário 3

Responda, por último, a um terceiro questionário sobre a eficácia da organização, quanto a 
determinadas categorias da área da gestão. Deve seleccionar o nível de eficácia da 
organização que melhor se adequa à realidade da organização.
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21.  1. Eficácia da organização
Marcar apenas uma oval por linha.

1 
Fraco

2 
Insatisfatório

3 
Satisfatório

4 
Bom

5  Muito
Bom

a) Gestão de equipas (a
organização constrói
equipas sólidas, coesas e
autónomas)
b) Gestão de relações
interpessoais (a
organização facilita a
comunicação e o feedback
orientado)
c) Gestão do
desenvolvimento
profissional (a organização
proporciona oportunidades
de desenvolvimento e
melhoria do desempenho
dos seus membros)
d) Promoção da inovação
(a organização promove e
incentiva à criação de
novas ideias e projetos)

22.  Marcar apenas uma oval por linha.

1 
Fraco

2 
Insatisfatório

3 
Satisfatório

4 
Bom

5  Muito
Bom

e) Gestão do futuro (a
organização comunica
uma visão clara do futuro e
facilita a sua
concretização)
f) Gestão da melhoria
contínua (a organização
orienta os seus membros
para a melhoria contínua
do seu desempenho)
g) Gestão da
competitividade (a
organização promove a
competitividade,
orientando o seu sucesso
para um lugar de topo no
mercado)
h) Motivação dos membros
(a organização motiva os
seus membros para o
esforço no trabalho)
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23.  Marcar apenas uma oval por linha.

1 
Fraco

2 
Insatisfatório

3 
Satisfatório

4 
Bom

5  Muito
Bom

i) Gestão do serviço ao
cliente (a organização
promove o foco no serviço
e atendimento)
j) Gestão da aculturação (a
organização define
claramente as expetativas
para com os seus
membros, relativamente a
normas, regras, códigos de
ética, comportamentos)
k) Gestão do sistema de
controlo (a organização
utiliza sistemas de
supervisão e avaliação dos
processos)
l) Gestão da coordenação
(a organização partilha a
informação e promove a
articulação entre as áreas
de formação)

24.  Marcar apenas uma oval por linha.

1 
Fraco

2 
Insatisfatório

3 
Satisfatório

4 
Bom

5  Muito
Bom

m) Gestão da mudança (a
organização está aberta à
mudança, reagindo
eficazmente à pressão e
ambiguidade externa)
n) Gestão da decisão (a
organização estimula a
participação dos membros
na tomada de decisão)
o) Gestão do apoio (a
organização promove o
apoio e a escuta aberta)

25.  Nível geral de eficácia
Classifique de forma geral, entre 1 e 5, o nível de eficácia:
Marcar apenas uma oval por linha.

1 
Fraco

2 
Insatisfatório

3 
Satisfatório

4 
Bom

5  Muito
Bom

Nível de eficácia

Passe para "Terminou!."

Terminou!
Muito obrigada pela sua disponibilidade.

Tenha um bom dia! =)
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Com tecnologia

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


2.	Inquérito	por	questionário	

	

O questionário apresenta uma abordagem de recolha de informação diretiva ou fechada, em 

que é composto por questões de resposta única, cuja ordem da formulação das perguntas está 

previamente definida. No caso do “Questionário sobre Cultura Organizacional” o tipo de 

resposta única inclui a escala nominal, em que se codificam as opções de resposta com um 

nome, de que são exemplos: 

Figura 1 – Exemplo do tipo de questão e escala adotada 

 

 

Na figura 11, pode observar-se um caso de resposta aberta, na dimensão de “departamento” 

com a opção de “outro”. O facto deste ser o único caso em que se verifica a tipologia de 

resposta aberta, não se considerou suficiente para alterar a metodologia de abordagem de 

questão, como sendo mista, mantendo-se por isso a prevalência das questões fechadas. 

Neste inquérito, por outro lado, a codificação é também feita com a associação a um 

número, em que se utiliza neste caso uma escala ordinal, veja-se o exemplo: 

Figura 2 - Exemplo do modelo de questionário OCAI adotado (cultura atual) 

 

 
 
 
 
 
 



Figura 3 - Exemplo do modelo de questionário OCAI adotado (cultura desejada) 

 

Na terceira parte, o questionário constitui uma mesma tipologia, mas com uma codificação 

diferente para a escala ordinal: 

Figura 4 - Exemplo do modelo de questionário adotado 

 

 

 

As figuras observadas permitem perceber que os membros tinham então de optar por uma 

alternativa em cada questão colocada para as dimensões da caracterização cultural da 

organização, concordando ou discordando das afirmações. As alternativas foram num primeiro 

teste deixadas em aberto, isto é, os membros poderiam livremente optar por colocar a alternativa 

desejada em cada questão, mesmo que isso implicasse a sua repetição, uma vez sendo esperado 

diferenças entre as pontuações dos quadrantes, ou seja, visto que dificilmente uma organização 

se identifica com as quatro tipologias em simultâneo (Cameron & Quinn, 1998). 

Em síntese, o questionário pretendeu recolher a opinião dos membros da organização, 

através de questões curtas, de carácter direcionado para uma resposta definida pelo inquiridor, 

utilizando no caso do presente estudo, as tipologias de resposta única e por classificação, com 

uma escala nominal e ordinal, respetivamente. 

 

A população de referência deste questionário tem o foco na comunidade escolar. O número 

esperado de participantes foi de trinta e cinco membros, entre eles, o diretor, os coordenadores, 

os professores, os formadores e os funcionários. Deste número da amostra, considerou-se 

relevante a escolha de profissionais representantes de áreas de formação distintas, de forma a 

promover as diferentes opiniões e perceções. 



A amostra reduzida justifica-se devido ao facto de se tratar de uma investigação qualitativa, 

pelo que a amostra é por norma pequena e não representativa no seu total de atores envolvidos, 

mas antes utilizada para fins de amostragem teórica (Bogdan & Bicklen, 1994). 

 

Após a aplicação do questionário, foi ainda realizado um inquérito de verificação, como 

anteriormente enunciado, também sob a forma de questionário, que teve como intenção estreitar 

e condicionar o campo de resposta dos membros, permitindo tornar clara a distinção e opção 

tomada por esses quanto à tipologia de cultura organizacional identificada no tempo presente e 

quanto àquela desejada futuramente. No caso do “Questionário de Verificação”, a opção de 

resposta também foi fechada, atribuída por classificação, mas desta vez por ordem de 

importância, com um tipo de escala ordinal, entre 1 a 4, sendo 1 aquele com mais se identifica e 

4, aquele com que menos se identifica a organização. 

Figura 5 – Exemplo do questionário de verificação 

 

Nesta abordagem, o objetivo era face aos resultados obtidos no “Questionário 1”, distinguir 

com clareza a cultura forte e a cultura fraca, procurando descartar hipóteses de equívoco 

relativamente à compreensão das questões e validar a diferença de valores obtida nas 

pontuações anteriores. 

 

Quanto ao método de análise, a escala adotada foi simplificada, considerando o perfil de 

cultura apresentado por Cameron & Quinn (1998, p. 59). Originalmente, a proposta de Cameron 

& Quinn, é ligeiramente diferente, sendo solicitado aos inqueridos que, ao seu critério realizem 

a distribuição de 100 pontos pelas quatro questões formuladas em cada uma das seis dimensões, 

atribuindo uma maior pontuação à alternativa que mais se aproxima com a organização e, 

menos pontuação àquela alternativa que em nada representa a organização: “Por exemplo, no 

item 1, se pensa que a alternativa A é muito semelhante à sua organização, a alternativa B e C 

algo parecidas, e a alternativa D em nada é parecida, poderá dar 55 pontos a A, 20 pontos a B e 

C, e 5 pontos a D. Apenas tenha atenção que o resultado é igual a 100 pontos para cada item.” 

(Cameron & Quinn, 1992, p. 25). O mesmo método é utilizado tanto para definir a cultura atual 

(“Now”), como para indicar a cultura pretendida (“preferred”), como observado na ilustração 

1: 



Ilustração 1 – OCIA por Cameron & Quinn (1998) 

 

 

Fundamentando-se nos exemplos dos estudos anteriormente realizados, em que as 

pontuações do diagrama por quadrante não ultrapassam por norma os 40 pontos (Cameron & 

Quinn, 1998, p. 68-69), a escala foi condicionada, de modo a facilitar a uma distribuição em 

parte automática dos 100 pontos. Assim, como se pode observar na figura 16, a escala de 1 

(Discordo totalmente), 2 (Discordo), 3 (Concordo) e 4 (Concordo totalmente), foi 

posteriormente transformada para análise em 10, 20, 30 e 40, cujo total soma os 100 pontos a 

ser distribuídos pelos membros. 

Figura 6 - Exemplo da metodologia de resposta adotada 

 

 
 

Esta pequena alteração teve como objetivo facilitar a posterior conversão e análise das 

respostas dos membros, evitando a variedade e dispersão quantos às pontuações atribuídas nas 

seis dimensões do quadrante das tipologias culturais. Por outro lado, mais uma vez se salienta o 

facto deste inquérito por questionário não ser a técnica fundamental na análise da cultura e por 

esta mesma razão, também se justifica não haver necessidade de exploração quanto à amplitude 

dos intervalos ou discrepância das pontuações entre as quatro questões de cada dimensão, mas 

antes um conhecimento breve quanto às pontuações maiores e menores e deste modo, quanto à 

tipologia de cultura mais evidente e mais desejada na organização. 



 

Desta forma, na escala nominal calcula-se a frequência absoluta das dimensões observadas, 

exemplificado na seguinte tabela, que apresenta o método de análise utilizado no questionário 

(Hill e Hill, 2000). 

 

Tabela 1 – Tabela de frequência absoluta 

Classes Freq. Absoluta (n) Freq. Relativa (%) 
1 10 0.1=10% 

2 20 0.2=20% 
3 30 0.3=30% 

4 40 0.4=40% 
Total 100 100% 

 

Quanto à escala ordinal, os dados são além de primeiramente analisados por frequência 

absoluta e relativa, através do cálculo da média e mediana, atendendo à escala de distribuição de 

100% pela categoria das frequências, permitindo assim verificar e analisar uma relação de 

ordem existente entre elas, relativamente à preferência (Hill & Hill, 2000). 

Para esta escala de pontuação, os autores apresentam as suas vantagens e desvantagens, 

sendo a primeira vantagem que esta escala permite fazer não só uma distinção, como também 

traçar um perfil geral único quanto à tipologia cultural da organização, pela distribuição de 

pontos, que permite uma menor diferenciação de resposta. Por outro lado, promove junto dos 

inqueridos o conhecimento das diferenças em cada dimensão analisada. Deste modo, os autores 

salientam também a relação de interdependência existente entre as respostas, isto é, a alternativa 

A está relacionada com a alternativa B, permitindo uma análise dos resultados de uma forma 

mais integrante da organização. 

Em síntese, no caso do questionário aplicado, a pequena adaptação refere ao 

condicionamento das alternativas aos itens de resposta, como em cima enunciado, que cumprem 

uma escola pré-definida de 1 a 4 (discordo totalmente, discordo, concordo, concordo 

totalmente) para os “Questionário 1” e o “Questionário 2”; e uma escala de 1 a 5 (fraco, 

insatisfatório, satisfatório, bom, muito bom) para o “Questionário 3”, tal como definido pelos 

Cameron & Quinn (1998, p. 178). 

 

 

 

 

 

 



2.1.	Inquérito	de	verificação	

	

	

INQUÉRITO DE VERIFICAÇÃO 

Cultura Organizacional 

 

Sexo:  □ M □ F  Habilitações: ______________ Função: _______________________ 

Idade: ___Antiguidade na EPI:________ Departamento: __________________ 

 

 Coloque por ordem de preferência de 1 a 4, em que 1 é aquele com que menos se identifica e 4 

com que mais se identifica, os seguintes itens: 

 

1. A EPI é uma organização: 

a) Familiar __ b) Dinâmica __  c) Competitiva __ d) Estruturada __              

2. A liderança é exemplo de: 

a) Apoio __ b) Inovação __ c) Objetividade __ d) Coordenação __ 

3. As pessoas estabelecem relações por: 

a) Equipa __ b) Autonomia __ c) Competição __ d) Estabilidade __ 

4. O que distingue a EPI é: 

 a) Compromisso __ b) Risco __ c) Produto __ d) Eficácia __ 

5. Na EPI valoriza-se:    

 a) Participação __ b) Criatividade __ c) Resultados __ d) Regras __ 

6. O sucesso da EPI é definido por: 

 a) Recursos humanos  b) Oferta inovadora __  c) Líder no mercado __ d) Planeamento __ 
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F 8 36.4%

M 14 63.6%

30 ou menos 1 5%

31  35 6 30%

36  40 2 10%

41  45 4 20%

46  50 2 10%

51  55 2 10%

56  60 0 0%

61 ou mais 3 15%

22 respostas
Ver todas as respostas

Resumo
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Editar este formulário
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M

M
Count: 14
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Bacharelato 4 21.1%

Licenciatura 8 42.1%

Mestrado 3 15.8%

Doutoramento 1 5.3%

Curso técnicoprofissional 0 0%

Outro 5 26.3%

Prof. Coordenador 4 19%

Professor 7 33.3%

Formador 7 33.3%

Administrativo 1 4.8%

Colaborador serviços/recursos 3 14.3%

Técnica 13 76.5%

Sociocultural 5 29.4%
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Bacharelato

Licenciatura
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Científica 0 0%

Menos de 3 3 15%

3  5 4 20%

6  10 8 40%

11  15 2 10%

16  20 3 15%

Línguas 3 15.8%

15%

15%

10%

40%

20%

0 1 2 3 4 5

Línguas

Tecnologia…

História e C…

Geometria…

Ciências ex…

Educação…

Integração

Animação…
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Design de i…
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Tecnologias da Informação e Comunicação 2 10.5%

História e Cultura das Artes 1 5.3%

Geometria descritiva 0 0%

Ciências exatas (Matemática; Física/Química) 0 0%

Educação Física 0 0%

Integração 0 0%

Animação 2D/3D 4 21.1%

Design Gráfico 4 21.1%

Design de interiores/exteriores 2 10.5%

Fotografia 4 21.1%

Interpretação 0 0%

Multimédia 6 31.6%

Produção e Tecnologias da Música 3 15.8%

Som 6 31.6%

Vídeo 4 21.1%

Muito pior 0 0%

Pior 0 0%

Um pouco pior 0 0%

O mesmo 8 36.4%

Um pouco melhor 7 31.8%

Melhor 7 31.8%

Muito melhor 0 0%

Desempenho organizacional

2ª PARTE

Questionário 1

0 2 4 6

Muito pior

Pior

Um pouco pior

O mesmo

Um pouco m…

Melhor

Muito melhor
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 4 18.2%

3  Concordo 16 72.7%

4  Concordo totalmente 2 9.1%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 6 27.3%

3  Concordo 14 63.6%

4  Concordo totalmente 2 9.1%

a) A organização é um local muito pessoal, como uma segunda família,
onde as pessoas partilham muito de si próprias. [1. Características
dominantes da organização]

b) A organização é muito dinâmica e empreendedora, onde as pessoas
estão dispostas a comprometerse e a assumir riscos. [1. Características
dominantes da organização]

c) A organização é muito orientada para os resultados, onde as pessoas são
competitivas e procuram alcançar objetivos. [1. Características dominantes
da organização]

0 4 8 12

1  Discordo t…

2  Discordo

3  Concordo

4  Concordo t…

0,0 3,5 7,0 10,5

1  Discordo t…

2  Discordo

3  Concordo

4  Concordo t…
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 9 40.9%

3  Concordo 11 50%

4  Concordo totalmente 2 9.1%

1  Discordo totalmente 2 9.1%

2  Discordo 8 36.4%

3  Concordo 10 45.5%

4  Concordo totalmente 2 9.1%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 8 36.4%

3  Concordo 11 50%

4  Concordo totalmente 3 13.6%

d) A organização é muito controlada e estruturada, onde as pessoas são
orientadas por normas e regulamentos formais. [1. Características
dominantes da organização]

a) Na organização, a liderança é geralmente exemplo de apoio,
aconselhamento e treino. [2. Liderança organizacional]

b) Na organização, a liderança é geralmente exemplo de
empreendedorismo, inovação e disposição para correr riscos. [2. Liderança
organizacional]
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1  Discordo totalmente 1 4.5%

2  Discordo 5 22.7%

3  Concordo 13 59.1%

4  Concordo totalmente 3 13.6%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 5 22.7%

3  Concordo 13 59.1%

4  Concordo totalmente 4 18.2%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 6 27.3%

c) Na organização, a liderança é geralmente exemplo de objetividade,
competitividade e orientação para os resultados. [2. Liderança
organizacional]

d) Na organização, a liderança é geralmente um exemplo de coordenação e
de gestão contínua da eficiência. [2. Liderança organizacional]
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3  Concordo 12 54.5%

4  Concordo totalmente 4 18.2%

1  Discordo totalmente 1 4.5%

2  Discordo 1 4.5%

3  Concordo 9 40.9%

4  Concordo totalmente 11 50%

1  Discordo totalmente 1 4.5%

2  Discordo 2 9.1%

3  Concordo 12 54.5%

4  Concordo totalmente 7 31.8%

a) O estilo de gestão dos colaboradores é caracterizado por promover o
trabalho de equipa, o consenso e a participação. [3. Gestão dos
colaboradores]

b) O estilo de gestão dos colaboradores é caracterizado por promover a
autonomia, o risco e o espírito criativo, a inovação e individualidade. [3.
Gestão dos colaboradores]

c) O estilo de gestão dos colaboradores é caracterizado por desenvolver a
competitividade, promover os resultados e cumprimento dos objectivos. [3.
Gestão dos colaboradores]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 5 23.8%

3  Concordo 14 66.7%

4  Concordo totalmente 2 9.5%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 7 31.8%

3  Concordo 12 54.5%

4  Concordo totalmente 3 13.6%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 4 18.2%

3  Concordo 12 54.5%

d) O estilo de gestão dos colaboradores é caracterizado por zelar pela
segurança do emprego, conformidade, previsibilidade e estabilidade das
relações. [3. Gestão dos colaboradores]

a) O que mantém a organização coesa é a lealdade e confiança mútua,
sendo o compromisso para com a organização é elevado. [4. Coesão
organizacional]
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4  Concordo totalmente 6 27.3%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 4 18.2%

3  Concordo 15 68.2%

4  Concordo totalmente 3 13.6%

1  Discordo totalmente 1 4.8%

2  Discordo 10 47.6%

3  Concordo 7 33.3%

4  Concordo totalmente 3 14.3%

b) O que mantém a organização coesa é o compromisso para com a
inovação e o desenvolvimento, sendo que importa é estar na vanguarda. [4.
Coesão organizacional]

c) O que mantém a organização coesa é o compromisso para com a
consecução e superação dos objetivos, sendo que ganhar e ser competitivo
são temas correntes. [4. Coesão organizacional]

d) O que mantém a organização coesa são as políticas institucionais e as
regras formais, sendo que a estabilidade e o equilíbrio são fundamentais. [4.
Coesão organizacional]
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1  Discordo totalmente 1 4.5%

2  Discordo 12 54.5%

3  Concordo 7 31.8%

4  Concordo totalmente 2 9.1%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 3 13.6%

3  Concordo 15 68.2%

4  Concordo totalmente 4 18.2%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 4 18.2%

3  Concordo 13 59.1%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

a) Para a organização é importante o desenvolvimento do capital humano,
por isso valorizase a confiança, a abertura e a participação constante. [5.
Ênfase estratégica]

b) Para a organização é importante a aquisição de novos recursos e a
criação de novos desafios, por isso valorizase as novas experiências e a
prospecção de novas oportunidades. [5. Ênfase estratégica]

c) Para a organização é importante competir e atingir resultados, por isso a
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 7 31.8%

3  Concordo 13 59.1%

4  Concordo totalmente 2 9.1%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 6 27.3%

3  Concordo 14 63.6%

4  Concordo totalmente 2 9.1%

ênfase está na superação dos objetivos ambiciosos e em ser o melhor no
mercado. [5. Ênfase estratégica]

d) Na organização é importante a permanência e a estabilidade, por isso
privilegiase o controlo, a eficiência e fluidez das operações. [5. Ênfase
estratégica]

a) O sucesso da organização definese com base no desenvolvimento dos
recursos humanos e no grau de envolvimento dos seus membros. [6.
Critérios de sucesso]
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1  Discordo totalmente 1 4.5%

2  Discordo 5 22.7%

3  Concordo 9 40.9%

4  Concordo totalmente 7 31.8%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 6 27.3%

3  Concordo 13 59.1%

4  Concordo totalmente 3 13.6%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 4 18.2%

3  Concordo 15 68.2%

4  Concordo totalmente 3 13.6%

b) O sucesso da organização definese com base na inovação dos seus
produtos e serviços. [6. Critérios de sucesso]

c) O sucesso da organização definese com base na competitividade de
produto e liderança de mercado. [6. Critérios de sucesso]

d) O sucesso da organização definese com base na eficiência e no
planeamento. [6. Critérios de sucesso]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 6 27.3%

3  Concordo 12 54.5%

4  Concordo totalmente 4 18.2%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 3 13.6%

3  Concordo 14 63.6%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

1  Discordo totalmente 0 0%

Questionário 2

a) A organização seja um local muito pessoal, como uma família. [1.
Características dominantes da organização]

b) A organização seja dinâmica e empreendedora. [1. Características
dominantes da organização]
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2  Discordo 0 0%
3  Concordo 12 54.5%

4  Concordo totalmente 10 45.5%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 3 13.6%

3  Concordo 15 68.2%

4  Concordo totalmente 4 18.2%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 6 27.3%

3  Concordo 11 50%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

c) A organização seja orientada para os resultados. [1. Características
dominantes da organização]

d) A organização seja controlada e estruturada. [1. Características
dominantes da organização]

a) Na organização, a liderança seja exemplo de apoio. [2. Liderança
organizacional]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 1 4.5%

3  Concordo 11 50%

4  Concordo totalmente 10 45.5%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 2 9.1%

3  Concordo 12 54.5%

4  Concordo totalmente 8 36.4%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 2 9.1%

3  Concordo 15 68.2%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

b) Na organização, a liderança seja exemplo de empreendedorismo. [2.
Liderança organizacional]

c) Na organização, a liderança seja exemplo de competitividade. [2.
Liderança organizacional]

d) Na organização, a liderança seja exemplo de coordenação. [2. Liderança
organizacional]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 0 0%

3  Concordo 11 50%

4  Concordo totalmente 11 50%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 1 4.5%

3  Concordo 10 45.5%

4  Concordo totalmente 11 50%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 0 0%

3  Concordo 14 63.6%

4  Concordo totalmente 8 36.4%

a) O estilo de gestão seja caracterizado por promover o trabalho de equipa.
[3. Gestão dos colaboradores]

b) O estilo de gestão seja caracterizado por promover a inovação. [3. Gestão
dos colaboradores]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 3 13.6%

3  Concordo 14 63.6%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 4 18.2%

3  Concordo 11 50%

4  Concordo totalmente 7 31.8%

c) O estilo de gestão seja caracterizado por desenvolver a competitividade.
[3. Gestão dos colaboradores]

d) O estilo de gestão seja caracterizado por estabilidade no emprego. [3.
Gestão dos colaboradores]

a) O que mantém a organização unida seja a lealdade. [4. Coesão
organizacional]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 1 4.5%

3  Concordo 10 45.5%

4  Concordo totalmente 11 50%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 1 4.5%

3  Concordo 16 72.7%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 2 9.1%

3  Concordo 15 68.2%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

b) O que mantém a organização unida seja a inovação. [4. Coesão
organizacional]

c) O que mantém a organização unida sejam os objetivos. [4. Coesão
organizacional]

d) O que mantém a organização unida sejam as regras. [4. Coesão
organizacional]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 9 40.9%

3  Concordo 8 36.4%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 0 0%

3  Concordo 11 50%

4  Concordo totalmente 11 50%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 0 0%

3  Concordo 15 68.2%

4  Concordo totalmente 7 31.8%

a) A organização valorize a participação. [5. Ênfase estratégica]

b) A organização valorize a inovação. [5. Ênfase estratégica]

c) A organização valorize os resultados. [5. Ênfase estratégica]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 1 4.5%

3  Concordo 16 72.7%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 5 22.7%

3  Concordo 12 54.5%

4  Concordo totalmente 5 22.7%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 0 0%

3  Concordo 11 50%

4  Concordo totalmente 11 50%

d) A organização valorize as regras. [5. Ênfase estratégica]

a) O sucesso da organização seja fruto do trabalho de equipa. [6. Critérios
de sucesso]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 1 4.5%

3  Concordo 15 68.2%

4  Concordo totalmente 6 27.3%

1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 6 28.6%

3  Concordo 13 61.9%

4  Concordo totalmente 2 9.5%

b) O sucesso da organização seja fruto da inovação. [6. Critérios de
sucesso]

c) O sucesso da organização seja fruto da competitividade. [6. Critérios de
sucesso]

d) O sucesso da organização seja fruto da eficiência. [6. Critérios de
sucesso]
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1  Discordo totalmente 0 0%

2  Discordo 1 4.5%

3  Concordo 12 54.5%

4  Concordo totalmente 9 40.9%

1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 2 9.1%

3  Satisfatório 9 40.9%

4  Bom 9 40.9%

5  Muito Bom 2 9.1%

1  Fraco 1 4.5%

3ª PARTE

Questionário 3

a) Gestão de equipas (a organização constrói equipas sólidas, coesas e
autónomas) [1. Eficácia da organização]

b) Gestão de relações interpessoais (a organização facilita a comunicação e
o feedback orientado) [1. Eficácia da organização]
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2  Insatisfatório 2 9.1%

3  Satisfatório 8 36.4%

4  Bom 7 31.8%

5  Muito Bom 4 18.2%

1  Fraco 1 4.5%

2  Insatisfatório 6 27.3%

3  Satisfatório 5 22.7%

4  Bom 9 40.9%

5  Muito Bom 1 4.5%

1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 1 4.5%

3  Satisfatório 7 31.8%

4  Bom 11 50%

5  Muito Bom 3 13.6%

c) Gestão do desenvolvimento profissional (a organização proporciona
oportunidades de desenvolvimento e melhoria do desempenho dos seus
membros) [1. Eficácia da organização]

d) Promoção da inovação (a organização promove e incentiva à criação de
novas ideias e projetos) [1. Eficácia da organização]
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1  Fraco 1 4.5%

2  Insatisfatório 7 31.8%

3  Satisfatório 8 36.4%

4  Bom 6 27.3%

5  Muito Bom 0 0%

1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 6 27.3%

3  Satisfatório 8 36.4%

4  Bom 7 31.8%

5  Muito Bom 1 4.5%

e) Gestão do futuro (a organização comunica uma visão clara do futuro e
facilita a sua concretização) [null]

f) Gestão da melhoria contínua (a organização orienta os seus membros
para a melhoria contínua do seu desempenho) [null]

g) Gestão da competitividade (a organização promove a competitividade,
orientando o seu sucesso para um lugar de topo no mercado) [null]
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1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 4 18.2%

3  Satisfatório 11 50%

4  Bom 5 22.7%

5  Muito Bom 2 9.1%

1  Fraco 1 4.5%

2  Insatisfatório 4 18.2%

3  Satisfatório 7 31.8%

4  Bom 8 36.4%

5  Muito Bom 2 9.1%

h) Motivação dos membros (a organização motiva os seus membros para o
esforço no trabalho) [null]

i) Gestão do serviço ao cliente (a organização promove o foco no serviço e
atendimento) [null]
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1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 1 4.5%

3  Satisfatório 6 27.3%

4  Bom 13 59.1%

5  Muito Bom 2 9.1%

1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 2 9.1%

3  Satisfatório 9 40.9%

4  Bom 11 50%

5  Muito Bom 0 0%

1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 5 22.7%

3  Satisfatório 10 45.5%

4  Bom 7 31.8%

5  Muito Bom 0 0%

j) Gestão da aculturação (a organização define claramente as expetativas
para com os seus membros, relativamente a normas, regras, códigos de
ética, comportamentos) [null]

k) Gestão do sistema de controlo (a organização utiliza sistemas de
supervisão e avaliação dos processos) [null]
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3  Satisfatório

4  Bom

5  Muito Bom
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5  Muito Bom



04/10/2015 Questionário sobre Cultura Organizacional  Formulários do Google

https://docs.google.com/forms/d/1Cd5DKXPycPkbekPU401XKDMrXndfhNVrJh3bnK0ID8/viewanalytics 28/30

1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 4 18.2%

3  Satisfatório 7 31.8%

4  Bom 10 45.5%

5  Muito Bom 1 4.5%

1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 5 22.7%

3  Satisfatório 6 27.3%

4  Bom 10 45.5%

5  Muito Bom 1 4.5%

l) Gestão da coordenação (a organização partilha a informação e promove a
articulação entre as áreas de formação) [null]

m) Gestão da mudança (a organização está aberta à mudança, reagindo
eficazmente à pressão e ambiguidade externa) [null]

n) Gestão da decisão (a organização estimula a participação dos membros
na tomada de decisão) [null]
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2  Insatisfat…

3  Satisfatório

4  Bom

5  Muito Bom
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1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 4 18.2%

3  Satisfatório 7 31.8%

4  Bom 9 40.9%

5  Muito Bom 2 9.1%

1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 5 22.7%

3  Satisfatório 3 13.6%

4  Bom 11 50%

5  Muito Bom 3 13.6%

1  Fraco 0 0%

2  Insatisfatório 2 9.1%

3  Satisfatório 7 31.8%

o) Gestão do apoio (a organização promove o apoio e a escuta aberta) [null]

Nível de eficácia [Nível geral de eficácia]
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4  Bom 13 59.1%

5  Muito Bom 0 0%

Terminou!

Número de respostas diárias

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0



Carimbo de data/hora

3-25-2015 17:56:28 F curso profissional 12º ano

3-27-2015 11:03:08 F 31 - 35 Licenciatura, Pós Graduação no Ramo de Formaçao Educacional

3-28-2015 4:19:40 M 31 - 35 Licenciatura

4-8-2015 11:21:24 M 51 - 55 Mestrado

4-8-2015 11:41:32 F 36 - 40 Licenciatura, Ramo de Formação Educacional

4-8-2015 11:43:05 M 41 - 45 Curso técnico

4-8-2015 12:09:32 M 61  ou mais 12º Ano

4-8-2015 12:48:30 M 61  ou mais Bacharelato

4-8-2015 14:23:10 M 31 - 35 Doutoramento

4-8-2015 15:03:52 M 30 ou menos Curso técnico

4-8-2015 17:00:26 F 46 - 50 Licenciatura

4-10-2015 0:10:28 F 36 - 40 Curso técnico

4-10-2015 14:14:31 M 41 - 45 Bacharelato

4-10-2015 15:34:45 F 31 - 35 Licenciatura

4-12-2015 16:25:04 M 46 - 50 Bacharelato

4-13-2015 10:31:32 M 31 - 35 Licenciatura

4-13-2015 13:06:52 M 41 - 45 Mestrado

4-13-2015 14:39:47 M Mestrado

4-13-2015 17:16:40 F 31 - 35 Licenciatura

4-13-2015 20:51:54 M 51 - 55 Licenciatura

4-15-2015 21:48:50 M 61  ou mais Bacharelato

4-17-2015 11:51:02 F 41 - 45 Bacharelato
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Colaborador serviços/recursosTécnica Menos de 3 Vídeo

Professor Sociocultural 3 - 5 Línguas

Professor, Formador Sociocultural Menos de 3 Tecnologias da Informação e Comunicação, Animação 2D/3D, Multimédia, Som, Vídeo

Prof. Coordenador Técnica 11 - 15 Design Gráfico, Multimédia

Professor Sociocultural Menos de 3 Línguas

Administrativo 6 - 10

Colaborador serviços/recursos 6 - 10

Formador Técnica 11 - 15 Som

Professor, Formador Técnica, Sociocultural 6 - 10 Tecnologias da Informação e Comunicação, Animação 2D/3D, Design Gráfico, Design de interiores/exteriores, Multimédia

Colaborador serviços/recursos 3 - 5 Fotografia, Som, Vídeo

Prof. Coordenador Técnica 6 - 10 Animação 2D/3D, Design Gráfico, Design de interiores/exteriores, Fotografia, Multimédia, Produção e Tecnologias da Música, Vídeo

Formador Técnica 3 - 5 Design Gráfico

Prof. Coordenador Técnica 16 - 20 Produção e Tecnologias da Música, Som

Professor Sociocultural 3 - 5 Línguas

Formador Técnica 6 - 10 Multimédia, Som

Psicólogo 6 - 10

Formador Técnica 6 - 10 Multimédia

Professor Sociocultural História e Cultura das Artes

Professor Técnica Fotografia

Formador Técnica 16 - 20 Animação 2D/3D

Formador Técnica 6 - 10 Produção e Tecnologias da Música, Som

Prof. Coordenador Técnica 16 - 20 Fotografia
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Desempenho organizacional1. Características dominantes da organização [a) A organização é um local muito pessoal, como uma segunda família, onde as pessoas partilham muito de si próprias.]1. Características dominantes da organização [b) A organização é muito dinâmica e empreendedora, onde  as pessoas estão dispostas a comprometer-se e a assumir riscos.]1. Características dominantes da organização [c) A organização é muito orientada para os resultados, onde as pessoas são competitivas e procuram alcançar objetivos.]

Um pouco melhor 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

Um pouco melhor 3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

Melhor 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

Melhor 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

Melhor 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

O mesmo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

Melhor 3 - Concordo 2 - Discordo 4 - Concordo totalmente

Um pouco melhor 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

Um pouco melhor 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

O mesmo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

Melhor 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 2 - Discordo

Melhor 2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo

Um pouco melhor 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

O mesmo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

O mesmo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

O mesmo 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

O mesmo 2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo

Melhor 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

O mesmo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

Um pouco melhor 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

O mesmo 2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo

Um pouco melhor 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo
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1. Características dominantes da organização [d) A organização é muito controlada e estruturada, onde as pessoas  são orientadas por normas e regulamentos formais.]2. Liderança organizacional [a) Na organização, a liderança é geralmente exemplo de apoio, aconselhamento e treino.]2. Liderança organizacional [b) Na organização, a liderança é geralmente exemplo de empreendedorismo, inovação e disposição para correr riscos.]2. Liderança organizacional [c) Na organização, a liderança é geralmente exemplo de objetividade, competitividade e orientação para os resultados.]

3 - Concordo 2 - Discordo 1 - Discordo totalmente 2 - Discordo

2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo

3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo

3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo

1 - Discordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo
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2. Liderança organizacional [d) Na organização, a liderança é geralmente um exemplo de coordenação e de gestão contínua da eficiência.]3. Gestão dos colaboradores [a) O estilo de gestão dos colaboradores é caracterizado por promover o trabalho de equipa, o consenso e a participação.]3. Gestão dos colaboradores [b) O estilo de gestão dos colaboradores é caracterizado por promover  a autonomia, o risco e o espírito criativo, a inovação e individualidade.]3. Gestão dos colaboradores [c) O estilo de gestão dos colaboradores é caracterizado por desenvolver a competitividade, promover os resultados e cumprimento dos objectivos.]

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 2 - Discordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 2 - Discordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 1 - Discordo totalmente 2 - Discordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 1 - Discordo totalmente 3 - Concordo

2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo
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3. Gestão dos colaboradores [d) O estilo de gestão dos colaboradores é caracterizado por zelar pela segurança do emprego, conformidade, previsibilidade e estabilidade das relações.]4. Coesão organizacional [a) O que mantém a organização coesa  é a lealdade e confiança mútua, sendo o compromisso para com a organização é elevado.]4. Coesão organizacional [b) O que mantém a organização coesa é o compromisso para com a inovação e o desenvolvimento, sendo que  importa é estar na vanguarda.]4. Coesão organizacional [c) O que mantém a organização coesa é o compromisso para com a consecução e superação dos objetivos, sendo que ganhar e ser competitivo são temas correntes.]

3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 2 - Discordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 2 - Discordo 1 - Discordo totalmente

2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 2 - Discordo
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4. Coesão organizacional [d) O que mantém a organização coesa são as políticas institucionais e as regras formais, sendo que a estabilidade e o equilíbrio são fundamentais.]5. Ênfase estratégica [a) Para a organização é importante o desenvolvimento do capital humano, por isso valoriza-se a confiança, a abertura e a participação constante.]5. Ênfase estratégica [b) Para a organização é importante a aquisição de novos recursos e a criação de novos desafios, por isso valoriza-se as novas experiências e a prospecção de novas oportunidades.]5. Ênfase estratégica [c) Para a organização é importante competir e atingir   resultados, por isso a ênfase está na superação dos objetivos ambiciosos e em ser o melhor no mercado.]

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

1 - Discordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo
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5. Ênfase estratégica [d) Na organização é importante a permanência e a estabilidade, por isso privilegia-se o controlo, a eficiência e fluidez das operações.]6. Critérios de sucesso [a) O sucesso da organização define-se com base no desenvolvimento dos recursos humanos e no grau de envolvimento dos seus membros.]6. Critérios de sucesso [b) O sucesso da organização define-se com base na inovação dos seus produtos e serviços. ]6. Critérios de sucesso [c) O sucesso da organização define-se com base na competitividade de produto e liderança  de mercado.]

3 - Concordo 1 - Discordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo

2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo
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6. Critérios de sucesso [d) O sucesso da organização define-se com base na eficiência e no planeamento.]1. Características dominantes da organização [a) A organização seja um local muito pessoal, como uma família.]1. Características dominantes da organização [b) A organização seja dinâmica e empreendedora.]1. Características dominantes da organização [c) A organização seja orientada para os resultados.]

3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo
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1. Características dominantes da organização [d) A organização seja controlada e estruturada.]2. Liderança organizacional [a) Na organização, a liderança seja exemplo de apoio.]2. Liderança organizacional [b) Na organização, a liderança seja exemplo de empreendedorismo.]2. Liderança organizacional [c) Na organização, a liderança seja exemplo de competitividade.]

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo
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2. Liderança organizacional [d) Na organização, a liderança seja exemplo de coordenação.]3. Gestão dos colaboradores [a) O estilo de gestão seja caracterizado por promover o trabalho de equipa.]3. Gestão dos colaboradores [b) O estilo de gestão seja caracterizado por promover  a inovação.]3. Gestão dos colaboradores [c) O estilo de gestão seja caracterizado por desenvolver a competitividade.]

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo
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3. Gestão dos colaboradores [d) O estilo de gestão seja caracterizado por estabilidade no emprego.]4. Coesão organizacional [a) O que mantém a organização unida seja a lealdade.]4. Coesão organizacional [b) O que mantém a organização unida seja a inovação.]4. Coesão organizacional [c) O que mantém a organização unida sejam os objetivos.]

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

2 - Discordo 2 - Discordo 2 - Discordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo
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4. Coesão organizacional [d) O que mantém a organização unida sejam as regras.]5. Ênfase estratégica [a) A organização valorize a participação.]5. Ênfase estratégica [b) A organização valorize a inovação.]5. Ênfase estratégica [c) A organização valorize os resultados.]

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo
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5. Ênfase estratégica [d) A organização valorize as regras.]6. Critérios de sucesso [a) O sucesso da organização seja fruto do trabalho de equipa.]6. Critérios de sucesso [b) O sucesso da organização seja fruto da inovação.]6. Critérios de sucesso [c) O sucesso da organização seja fruto da competitividade.]

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

2 - Discordo 3 - Concordo 2 - Discordo 2 - Discordo

4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente

4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 3 - Concordo

3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

2 - Discordo 4 - Concordo totalmente 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo

2 - Discordo 3 - Concordo 3 - Concordo 2 - Discordo

3 - Concordo 4 - Concordo totalmente 3 - Concordo 2 - Discordo
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6. Critérios de sucesso [d) O sucesso da organização seja fruto da eficiência.]1. Eficácia da organização [a) Gestão de equipas (a organização constrói equipas sólidas, coesas e autónomas)]1. Eficácia da organização [b)  Gestão de relações interpessoais (a organização facilita a comunicação e o feedback orientado)]1. Eficácia da organização [c) Gestão do desenvolvimento profissional (a organização proporciona oportunidades de desenvolvimento e  melhoria do desempenho dos seus membros)]

3 - Concordo 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

4 - Concordo totalmente 4 - Bom 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório

4 - Concordo totalmente 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom

4 - Concordo totalmente 4 - Bom 5 - Muito Bom 4 - Bom

4 - Concordo totalmente 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

3 - Concordo 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório

4 - Concordo totalmente 3 - Satisfatório 2 - Insatifatório 3 - Satisfatório

3 - Concordo 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 4 - Bom

4 - Concordo totalmente 3 - Satisfatório 4 - Bom 4 - Bom

3 - Concordo 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 4 - Bom

4 - Concordo totalmente 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatifatório

3 - Concordo 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

3 - Concordo 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom 4 - Bom

3 - Concordo 4 - Bom 4 - Bom 2 - Insatisfatório

3 - Concordo 4 - Bom 5 - Muito Bom 4 - Bom

2 - Discordo 3 - Satisfatório 4 - Bom 2 - Insatisfatório

4 - Concordo totalmente 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório

3 - Concordo 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

3 - Concordo 4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório

4 - Concordo totalmente 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

3 - Concordo 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório

3 - Concordo 4 - Bom 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório
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1. Eficácia da organização [d) Promoção da inovação (a organização promove e incentiva à criação de novas ideias e projetos)] [e) Gestão do futuro (a organização comunica uma visão clara do futuro e facilita a sua concretização)] [f) Gestão da melhoria contínua (a organização orienta os seus membros para a melhoria contínua do seu desempenho)] [g) Gestão da competitividade (a organização promove a competitividade, orientando o seu sucesso para um lugar de topo no mercado)]

3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório

4 - Bom 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório

5 - Muito Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom 3 - Satisfatório

4 - Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom 2 - Insatisfatório

4 - Bom 4 - Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom

3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 5 - Muito Bom

4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom

4 - Bom 2 - Insatisfatório 4 - Bom 3 - Satisfatório

3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

4 - Bom 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório

4 - Bom 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

5 - Muito Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom

3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 4 - Bom

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório

3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório

4 - Bom 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório

5 - Muito Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom 4 - Bom
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 [h) Motivação dos membros (a organização motiva os seus membros para o esforço no trabalho)] [i) Gestão do serviço ao cliente (a organização promove o foco no serviço e atendimento)] [j) Gestão da aculturação (a organização define claramente as expetativas para com os seus membros, relativamente a normas, regras, códigos de ética, comportamentos)] [k) Gestão do sistema de controlo (a organização utiliza sistemas de supervisão e avaliação dos processos)]

2 - Insatisfatório 4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório

2 - Insatisfatório 4 - Bom 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório

5 - Muito Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

3 - Satisfatório 5 - Muito Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório

5 - Muito Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório

3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

4 - Bom 2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

3 - Satisfatório 5 - Muito Bom 4 - Bom 4 - Bom

4 - Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom 3 - Satisfatório

2 - Insatisfatório 4 - Bom 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório

4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom

3 - Satisfatório 4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório

3 - Satisfatório 4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório

3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório
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 [l) Gestão da coordenação (a organização partilha a informação e promove a articulação entre as áreas de formação)] [m) Gestão da mudança (a organização está aberta à mudança, reagindo eficazmente à pressão e ambiguidade externa)] [n) Gestão da  decisão (a organização estimula a participação dos membros na tomada de decisão)] [o) Gestão do apoio (a organização promove o apoio e a escuta aberta)]

3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 4 - Bom

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

5 - Muito Bom 4 - Bom 5 - Muito Bom 5 - Muito Bom

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório

4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

4 - Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom 4 - Bom

4 - Bom 5 - Muito Bom 2 - Insatisfatório 5 - Muito Bom

3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 4 - Bom

2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório 5 - Muito Bom 2 - Insatisfatório

4 - Bom 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório 3 - Satisfatório

4 - Bom 4 - Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom

3 - Satisfatório 4 - Bom 3 - Satisfatório 4 - Bom

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 4 - Bom 5 - Muito Bom

2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

3 - Satisfatório 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom

2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório 4 - Bom 2 - Insatisfatório

2 - Insatisfatório 3 - Satisfatório 2 - Insatisfatório 2 - Insatisfatório

4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom 4 - Bom
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Nível geral de eficácia [Nível de eficácia] [Linha 4]

3 - Satisfatório

4 - Bom

4 - Bom

3 - Satisfatório

4 - Bom

3 - Satisfatório

4 - Bom

4 - Bom

4 - Bom

3 - Satisfatório

2 - Insatisfatório

4 - Bom

4 - Bom

4 - Bom

4 - Bom

3 - Satisfatório

2 - Insatisfatório

4 - Bom

4 - Bom

3 - Satisfatório

3 - Satisfatório

4 - Bom
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3. Diários	de	campo	

 

DIÁRIOS DE CAMPO 

DATA REGISTOS 

 

Dia 8 a 12 de Setembro de 

2014 

Cheguei por volta das 10:15h. Após a conversa na passada quarta-feira, dia 3 de Setembro, dirigi-me para a EPI, 

para dar início à elaboração do projeto educativo. Quando lá cheguei encontrei a sala numa grande azafama. Uma 

vez que o diretor estava ocupado em conversa com uma pessoa na sua sala, resolvi esperar por ele. Mas 

rapidamente fui abordada por um dos coordenadores que estava sentado numa secretária mesmo à minha frente. 

Perguntou-me quem era e o que pretendia. Após responder à sua questão coloquei-me em espera novamente. 

Decorreram cerca de 20 minutos até que o diretor viesse falar comigo. Pude observar pessoas que trabalhavam, 

outras que conversavam entre si, mas todas elas estavam sentadas em frente ao computador. À medida que o 

tempo foi passando, mais professores foram chegando e o espaço foi ficando cada vez mais cheio e barulhento. 

O diretor apresentou-me apenas às pessoas da secretaria, espaço onde se encontrava naquele momento e pediu 

para que me fosse providenciado um local de trabalho. Posteriormente, levou-me até à sua sala para falarmos um 

bocadinho mais detalhadamente sobre o ponto de situação e em que poderia hoje começar a trabalhar. Tivemos 

uma conversa breve, em pouco mais foi acrescentado aquilo que já tinha sido falado da última vez. Disse ainda 

que mais tarde enviaria um email à comunidade docente a informar da minha presença.  

Mandou-me então ir ter com a “P” da Secretaria, que ficou encarregue de arranjar um espaço de trabalho, isto é, 

secretária e computador. Sentei-me enquanto esperava, pois a “P” demorou um pouco, visto falar com diversas 

pessoas pelo caminho. Enquanto isto, não pude deixar de notar o olhar questionador das pessoas para comigo. As 

pessoas que estavam à minha volta olhavam para mim e pior que isso, falavam baixinho entre si, no entanto, 

conseguia perceber que perguntavam sobre quem era.  



Quando finalmente chegou a pessoa encarregue dos computadores, tudo decorreu rapidamente. O “T” 

providenciou a abertura de uma conta própria na EPI e todas as instalações que seriam necessárias para o 

computador estar operacional para mim. Sentei-me e comecei a trabalhar.  

Não tinha sido ainda apresentada oficialmente a ninguém da área pedagógica. Mais uma vez, perguntaram-me 

sobre o que fazia ali e respondi. Aos poucos a informação foi passando e à medida que as pessoas iam entrando, eu 

ia dizendo bom dia, respondendo igualmente ao seu cumprimento da manhã. Alguns mais simpáticos 

disponibilizaram-se de imediato, outros pareceram um pouco incomodados, talvez devido simplesmente ao facto 

de não me conhecerem. 

Fiz alguma pesquisa de materiais já existentes que pensei serem úteis para desenvolver o projeto educativo, tais 

como o guião da Anespo, trabalhos de Barroso (2006), Costa (2003) e o livro “strategic planning for dummies”. 

Sabia da sua utilidade, mas sentia-me bastante nervosa e ansiosa por estar ali sentada e não conseguia pensar ou 

fazer alguma coisa.  

Rapidamente chegou a hora do almoço, mas fiquei até mais tarde a trabalhar no guião, para que no fim do dia 

pudesse apresentar algum trabalho, já algo substancial. Ao longo do dia as pessoas continuaram a perguntar por 

quem eu era e impossibilitada de contactar com o diretor o resto do dia, estando constantemente este ocupado com 

pessoas na sua sala, vi-me forçada a solicitar ajuda a quem estava à minha volta.  

No fim do dia, por volta das 18:30h, terminei o meu trabalho sentindo-me já mais confiante e menos inibida no 

espaço e na relação com as pessoas. 

Elaborei então um guião para a elaboração do projeto educativo, um esboço de um guião de entrevista para o 

gestor. 

15 a 19 de Setembro Hoje foi dia de reunião de coordenação pedagógica, que decorreu na sala de reuniões, com início às 9:00 horas. O 

diretor começa por fazer um balanço sobre as faltas dos alunos no primeiro dia de aulas. OS professores 

coordenadores intervêm a falar sobre os novos alunos. O diretor interrompe e retoma a conversa inicial, referindo-



se agora a alguns problemas existentes no lançamento de notas, isto é, não são visíveis e há má numeração dos 

módulos. De seguida introduz o assunto do Erasmus +, sendo que é necessário fazer a divulgação da data de 

abertura das candidaturas aos alunos. Pede assim aos coordenadores para informar os professores e os alunos, bem 

como informar os pais e encarregados de educação, que o fim das candidaturas é já dia 10 de outubro de 2014. É 

necessário entregar o regulamento e o formulário de inscrição. Informa que a EPI escolhe apenas 15 alunos para 

fazerem Erasmus + e que caso o aluno não encontre parceiro, a escola garante. Ainda, os coordenadores podem 

convidar alunos específicos, pelo seu mérito escolar. Os coordenadores discutem agora o número de candidaturas 

ao estágio e a questão de divulgação dos parceiros locais e da dificuldade da língua estrangeira. São 98 

mobilidades e meio milhão de euros que está em jogo - avança o diretor. Os alunos fazem estágio curriculares para 

trabalharam noutras empresas e estes funcionam melhor quando são organizados por escolas no estrangeiro. 

Outro assunto, a escola vai arrancar com um programa de mentoria, a ser ainda apresentado aos alunos. O objetivo 

é os alunos serem acompanhados pelos mentores e coordenador fazer também esse acompanhamento. Os pais 

terão de ter conhecimento e dar autorização quando os alunos são menores. O diretor foca que o papel do mentor 

não é resolver as situações dos alunos. Já aconteceram equívocos em que alunos enganaram professores. Como a 

conversa está muito acesa, os diretor intervém e remetem os problemas que possam surgir para serem tratados com 

a “Escola Segura”. Não cabe ao mentor atuar, mas deixa-se à gestão deles. Não há uma avaliação formal do 

processo, mas é realizado um acompanhamento por alto. Conclui-se que é necessário um mini-regulamento sobre 

o programa. 

Os panos de recuperações devem ser assinados pelos pais que devem tomar conhecimento do que os alunos vão 

fazer. Nisto, gera-se alguma confusão e o diretor reforça que não quer todos os alunos a fazer o mesmo, ou seja, 

cada professor deverá de ajustar a cada módulos as recuperações dos alunos que só têm de ter seis módulos no 

mínimo em atraso para poderem repetir. No entanto, este é processo demorado e os professores preferiam não ter 

de fazer recuperações. 



Numa segunda parte da reunião, aborda-se novamente a questão dos estágios. È necessário haver colaboração e 

relação de proximidade entre as escolas e as empresas e os coordenadores deverão fazer um processo de maior 

acompanhamento do aluno. 

Por fim, falam do desktop dos computadores, que exibe uma imagem campanha do “Final Click”, uma cerimónia 

de entrega de diplomas onde também se realiza a apresentação de trabalhos de projeto dos alunos em formação. É 

necessário alterar imagem do computador “Final Click”, pois o texto atrapalha visualmente. Discutem-se alguns 

pontos da cerimónia, tais como, a conceito dos óscares, os jurados, formato gala, espaço de realização, a decidir se 

fica no pavilhão Atmosferas. 

22 a 26 de Setembro Esta semana foi dedicada a conhecer os espaços, as pessoas e os modos de funcionamento. Fiz uma visita guiada à 

EPI, conheci diversos membros da organização e conversei com algumas pessoas, tentando perceber algumas 

características da cultura por estes identificadas. Li alguns documentos disponibilizados no site e também fiz uma 

pesquisa mais aprofundado e, de modo que fiquei a conhecer mais, essencialmente sobre as áreas de formação e 

atuação da EPI. 

29 de Setembro a 3 de 

Outubro de 2014 

 

Hoje foi dia de reunião de coordenação com início às 9:00h. Depois de todos os coordenadores entrarem na sala, 

existem duas cadeiras livres, mas falta ainda uma professora e reservo-lhe a cadeira da frente, dando a indicação 

de me querer sentar na cadeira que está de lado, que tem alguns pertences de uma professora que está ao lado. Esta 

não tem intenção de as tirar e nisto, fico de pé durante algum tempo, até que pergunto se me posso sentar. Reparo 

que é com pouca vontade que esta retira as suas coisas da cadeira e nisto sento-me e começo a prestar atenção. 

Os professores/coordenadores falam sobre aquilo que estão a fazer relativamente à preparação do “Final click”. 

Rapidamente mudam de assunto. Começam a falar sobre o ensino da construção do CV aos alunos, em que apenas 

dizem estar a correr bem, mas que notam algumas dificuldades por parte dos alunos. De seguida, debruçam-se 

sobre as candidaturas Erasmus, questionando datas e informações. Este assunto é interrompido. Retomam o tema 



do “Final click” finalizando que irá ser concretizado dia 14, no auditório/teatro “Atmosferas”. Discutem então o 

conceito que as professoras coordenadoras dizem ter decidido ser o conceito dos “Óscares”. Já têm uma ideia 

sobre o que querem fazer, sobre qual o formato do espetáculo que querem fazer, o formato aulas, em que se 

dispõem mesas e cadeiras e em que há um serviço de catering. Mas nisto, o diretor intervém e pergunta sobre a 

programação do espetáculo, ao qual lhe é respondido que ainda não foi pensada. Posto isto, o Diretor diz que 

relativamente ao formato do espetáculo há ainda que falar melhor. Sugere o formato plateia e a discussão avança 

em torno do confronto entre o formato plateia, mesas ou de pé. Perante esta proposta a professora A diz que as 

cadeiras da escola são uma vergonha e que portanto teriam de se alugar cadeiras de cerimónia, já que há uma 

imagem de glamour a manter, de dignidade. É essencial que os pais se sintam confortáveis num momento tão 

importante tanto para eles e para os seus educandos que recebem o diploma de conclusão de curso, assim como 

para a Escola. Mas o diretor diz que a questão das mesas é complicada, porque “O que se põe nas mesas?” O 

diretor diz que na semana seguinte marca-se uma reunião com os três coordenadores e com o próprio para discutir 

o assunto. 

Agora falam em relação ao programa do espetáculo em si. Os alunos são convidados a participar, exibindo os seus 

talentos, mas até ao momento há poucas inscrições e isso é preocupante. Outra professora B dá ideias como 

exemplo de coisas que se podem fazer para promover o interesse dos alunos, mas não surte efeito, pois a 

professora A diz já ter ido às salas, os cartazes estarem espalhados pela escola… 

Pergunto à professora C, se o espetáculo tem prémios e esta responde-me que não. A professora A intervém de 

imediato e diz que não tem prémios porque não se trata e uma competição ou de um concurso, é a entrega dos 

diplomas. A conversa continua em volta do facto que têm poucas inscrições e salienta-se a importância dos 

coordenadores de curso irem às turmas fazer publicidade. O assunto não avança e começando a ficar impaciente, o 

diretor muda de tema de conversa.  



O diretor avança com outros assuntos. A ANQEP veio ouvir professores, alunos e o diretor à escola, para elaborar 

um guião para os tutores das empresas. No seguimento das entrevistas vão então fazer uma formação para tutores 

e neste sentido, convidaram Paulo Albano para fazer formação de três ou quatro dias enquanto aluno na ANESPO. 

No âmbito desta formação será também realizada uma formação para formadores de FCT nos dias 8 e 9, 23, 24 e 

25, que permite ser posteriormente formador de tutores (responsável na empresa de estágio). Para esta, o diretor 

sugere a professora A, mas a professora B demonstra estar também muito interessada e pede ao diretor para a 

tentar incluir na lista de alunos para a formação. 

Informa também que quinta e sexta-feira tanto ele como alguns alunos estarão a realizar uma reportagem para a 

ANESPO em Setúbal, no âmbito da apresentação das escolas profissionais e da abertura de mais um ano letivo. O 

diretor dá seguimento e marcam agora a reunião de coordenadores para discussão do “Final Click” para terça-

feira, dia 17 às 17h horas. 

Serão então dois dias em que não se encontrará na escola. Será ainda o aniversário dos 25 anos da escola e como 

vice-presidente da ANESPO o diretor marcará presença falando um pouco sobre a história da escola. 

O diretor levanta de seguida o assunto do jornal da escola (Folha). “Quais as notícias para esta semana?”- 

Pergunta. Serão a abertura do ano letivo, informações sobre algumas visitas de estudo e o “Final Click”. 

Dia 06 a 10 de Outubro de 

2014 

No início da semana, chego à escola por volta das 9:30h. O diretor está com um professor dentro da sala. Espero 

um pouco e passado uns minutos entro na sala do diretor, sempre com a porta aberta. 

Em reunião com o diretor eu informo de que após reunião com a minha orientadora na faculdade, estava a ficar 

atrasada em relação às minhas colegas que começam a mostrar o trabalho que têm desenvolvido na instituição. 

Novamente, o diretor diz que não sabe como fazer, mas que é uma questão de adaptar o seu método de trabalho. 

Não sabe se vai corresponder às minhas expectativas e às do estágio, mas que da sua parte fará os possíveis. De 



seguida, diz-me o trabalho que tem para fazer durante os próximos dias, que estava agora a iniciar, atribuir 

equivalências aos alunos e realizar o calendário da época especial de recuperação. Tem também diversas reuniões 

programadas com empresas e outros organismos para tratar de assuntos referentes à escola. Depois desta nossa 

conversa pôs-se a pensar. 

Reforcei mais uma vez que estava cá para ajudar no que fosse preciso e que desde que tivesse trabalho para ir 

fazendo estava tudo bem. Quanto à investigação era o que já tínhamos falado, nomeadamente a questão de ao fim 

do dia guardar 15 minutos para registar os principais acontecimentos, tarefas e atividades em que o diretor 

interveio. Pensou novamente. 

Partilhou o eu estava a pensar. Poderia passar-me o calendário, mas como? Era necessário ter acesso aos 

programas escolares e informações que estavam na plataforma interna da escola e eu não tinha. Pensou novamente 

e chamou a P, a secretária pelo telefone ao seu gabinete. Perguntou-lhe como poderia passar-me as informações 

uma vez que eu não tinha acesso à plataforma interna. Chegaram então à conclusão que se poderia fazer chegar-

me PDF e a P ficou encarregue dessa tarefa. 

O diretor passou-me assim a tarefa de elaborar o calendário de recuperações da época especial para todos os 

módulos de todos os cursos. Explicou-me exatamente o que era suposto fazer.  

Outra das suas tarefas pendentes era um manual de procedimento da participação disciplinar. Explicou-me que 

queria algo simples, um documento tipo guião que facilitasse o processo a quem quisesse realizar uma 

participação disciplinar (professor, coordenador, orientador educativo, ou funcionário). Seria também outro 

trabalho que eu poderia fazer. Deu-me as orientações necessárias, indicando-me o regulamento interno como 

referência, em que em princípio estariam todas as informações que precisaria para elaborar o documento.  

Por fim, ainda o projeto educativo, para o qual me pediu que enviasse os pontos-chave. 



Nesta semana dei início à realização do manual de procedimentos e à lista de módulos e a sua inserção em horários 

no Excel e numa tabela Word. 

Continuei o trabalho de inserção do horários das turmas do 1º, 2º e 3º ano, articulando os módulo entre si, de 

forma a que todos os alunos que tivessem módulos em atraso os pudessem recuperar. Ao início da tarde do fim da 

semana envio para o diretor o trabalho realizado. 

13 a 17 de Outubro de 2014 

 

Chegada às 9:30h. Começo por me dirigir ao gabinete do diretor. Em conjunto falamos sobre o calendário que 

elaborei e este diz-me que lhe parece que o tempo letivo não chegará, pelo que serão necessários alguns ajustes 

relativamente ao tempo dos módulos. 

Falamos também dos módulos da área científica que necessitam ser inseridos e do espaço que é também 

necessário para os módulos da área técnica. 

No fim do dia, por voltas das 17:15 dirigi-me novamente ao gabinete do diretor para o informar do trabalho 

desenvolvido. Este diz-me que teremos de repensar um pouco a estrutura do calendário como os módulos estão 

distribuídos, visto não haver tempo suficiente para dedicar aos módulos da área técnica e ter de se ocupar a última 

semana de Julho, que era suposto ser dedicada às avaliações e reuniões finais do ano letivo. 

 

Houve alguns dias que o diretor faltou e começo por colocar em dia os meus diários de bordo, bem como 

aproveito também para avançar na investigação. 

 

A professora A retira e rasga o calendário do ano letivo 2013/2014 que está numa das poucas paredes livres, 

mesmo à entrada da sala dos professores. De seguida tenta colocar um quadro de cortiça na parede, mas repara que 

já não há pregos e improvisa ao colocá-lo em ima do rádio que está numa mesa logo em baixo. Neste espeta uma 

folha A4, escrita por si à mão com as visitas de estudo agendadas. 



Professora S pergunta pelos 2º anos e outra professora SO diz que estão numa visita de estudo. A professora DE 

diz que não recebo email, mas outra professora diz-lhe que recebeu sim, logo no início do ano. 

 

A meio da semana pedem-me para acompanhar os alunos numa visita de estudo. No dia seguinte, a professora D 

confirma a necessidade da minha presença na visita de estudo, uma vez que nenhum outro professor ou 

coordenador se disponibilizou e não seria conveniente que a professora AT fosse sozinha com três turmas. Não 

estando cá o diretor para decidir e havendo já falta de comunicação e conflitos entre os professores que 

preparavam a visita, esta foi a decisão tomada. 

É me dito então para estar às 9: 00 horas na EPI do dia seguinte, quinta-feira, 16 de Outubro. 

 

No dia 16, chego às 9:00 horas à EPI. Chegando apressada às 9h à EPI, dirijo-me para a professora AT. Esta 

rapidamente me diz que já não necessito ir, pois já se decidiu que irão mais dois professores a acompanhar. O 

professor N, orientador educativo de duas turmas e a professora DE, professora de Inglês da turma de vídeo. Eu 

digo que não faz mal, mas que gostaria de ir na mesma. A professora insiste novamente pois já não seria 

necessário. Pergunto-lhe se a minha credencial está pronta e após resposta afirmativa, digo-lhe então que irei na 

mesma. Sempre é uma boa forma de conhecer os alunos e a dinâmica da turma fora das salas de aula. 

Pergunto-lhe então, quando é que vamos, se está tudo preparado. 

A professora diz então que vai lá abaixo chamar a professora DE e que daí seguiremos. Entretanto fico à espera da 

ordem das professoras para descermos, mas elas demoram algum tempo para voltar.  

Afinal, volta apenas a professora DE, que após verificar alguns pormenores sobre a visita e os alunos diz para 

descermos. A professora DI chega entretanto e logo me pede desculpa pela desorganização. Eu disse-lhe que não 

tinha qualquer problema, que o importante é que já estava na escola e que agora iria na mesma. Esta pede-me 



novamente desculpa, ao qual lhe responde que não é sua culpa e que não tem problema nenhum. Agradece 

também à professora DE que ainda resolve a situação de com quem deixar os seus alunos durante a visita. A 

professora responde que temos de ser uns para os outros. Mas a professora Dina responde que, mesmo assim, no 

seu lugar já não iria. Sai entretanto para as aulas. 

Avançamos para a saída. Nisto chega a professora AT, a quem a professora DE pergunta se está tudo pronto. Esta 

está muito atrapalhada e apressa-se a ir ao gabinete do diretor pedir-lhe dinheiro para cobrir gastos dos transportes 

dos alunos e o bilhete de entrada no museu do teatro. Nisto, eu solto um pequeno mas, apenas no sentido de dizer 

que me tinham dito que o professor N iria, mas sou rapidamente interrompida pela professora SO que diz: “A Inês 

vai!”. Respondo-lhe que não era disso que ia a falar, que do meu lado não havia confusão! 

Já perto da saía a professora conversa na secretaria sobre a questão do dinheiro e da desorganização que se 

instalou. Pergunto-lhe se todos os alunos sabem que era para pagar e se todos de facto já tinham pago, o tal euro, 

ao que parece para dar entrada no Museu, ao qual me responde que sabiam, que nem todos pagaram porque 

deixam sempre tudo para a última. Agora mesmo de saída, cruzamo-nos com a professora AT e já só a vejo 

retornar do gabinete do diretor e dirigir-se à secretaria e a voltar para a saída ainda guardando uma nota de vinte 

euros na sua carteira. A professora DE alerta-a para a lista de presenças, a qual esta não tinha consigo. Volta ainda 

para dentro da sala de professores e nós descemos e vamos ter com os alunos. Um compasso de espera pela 

professora AT e em conversa com a professora DE, esta diz que para que possam ir à visita de estudo, ela e o 

professor N terão de faltar às suas aulas e para tal tiveram de pedir autorização ao Diretor. 

Pergunto-lhe porque ainda estou um pouco confusa, quando e como foi tomada esta decisão, se ainda ontem nada 

disto se passava. E ela responde-me que foi hoje de manhã. “Ontem não podíamos tomar nenhuma decisão, porque 

o Dr. Pacífico não estava cá. Não podemos tomar este tipo de decisões sozinhos. E como hoje o Dr. Pacífico já cá 

estava podemos falar com ele e ele autorizou.” Fala sobre as desvantagens da escola, referindo o facto da escola 

ter poucos funcionários e portanto de estes não poderem acompanhar as visitas de estudo. Respondo-lhe que essa é 



mais uma responsabilidade do professor, ainda que nem sempre tenha horário para o fazer e esta concorda. Digo-

lhe que virem três professores é muito mais correto e com sentido. Não sou professora da escola e ainda são três 

turmas, o que perfaz um total de 75 alunos (som, vídeo e PTM). Ela concorda comigo, diz que não é por ser eu, 

mas que é impensável fazer uma visita com tão poucos professores, na realidade uma professora e três turmas. 

Chega a professora AT com as listas de presenças e ainda parece haver alguma confusão quanto aos alunos que 

estão. Afinal não vemos ninguém a turma de vídeo. A professora começa a fazer a chamada, o primeiro aluno está, 

o segundo já não! Os alunos mandam palpites sobre onde estará a turma de vídeo, até que a professora se recorda 

de que alguns alunos lhe disseram que iriam diretamente de casa para o museu do teatro. Explicamos brevemente 

o percurso e nisto, a professora não faz mais a chamada e avança para o metro. Alguns alunos dizem que a linha 

amarela do metro, que precisaríamos utilizar está encerrada devido a inundações. De qualquer forma vamos. 

Chegando à estação ofereço-me para verificar se a linha amarela está em funcionamento e ao que parece está tudo 

dentro da normalidade. 

Mais uma vez gera-se confusão. Alguns alunos não têm passe de metro e também não têm bilhete. Não podemos 

tirar bilhetes de grupo e a professora começa a perguntar aos alunos quem precisa de bilhete. Enquanto isto, os 

alunos estavam já todos dispersos, uns porque tinham bilhete ou porque estavam a comprá-lo. Numa grande 

algazarra, sugiro à professora que vá até junto da bilheteira pois será certamente mais fácil do que tirar vários 

bilhetes um a um na máquina. Segue a minha sugestão, tentando ainda apontar na lista de presenças quem vai 

comprar bilhete e gastar do dinheiro da escola. Vejo alunos também eles atrapalhados nas máquinas, meio sem 

saber o que fazerem e elevo a voz perguntando-lhes se estão a tirar bilhetes. Alguns respondem-me que sim e 

digo-lhes então que quem precisa de bilhete se desloque para junto da professora AT que está nas bilheteiras e lhe 

indique. 

Após todos os bilhetes comprados vamos para apanhar o metro, mas como este vai cheio, resolvemos apanhar o 

próximo. Juntamos os alunos e pedimos-lhes que entrem para a carruagem. Já no metro percorremos a linha verde, 



desde o Cais do Sodré até ao Campo Grande. Dentro do metro não haverá melhor expressão para descrever o que 

se passou senão uma autêntica selva. O nível de desrespeito aumentava à medida que o metro avança de estação 

para estação. Faziam imenso barulho e levavam música numas colunas daquelas normais que um dos alunos 

carregava nos seus braços. Cantavam e faziam palhaçadas para que os outros se rissem. Mesmo depois das 

professoras os avisarem vezes sem conta, não adiantou. Eu também intervim, mas claro foi tão respeitada como as 

outras professoras. Baixavam a música no momento, mas rapidamente voltava a subir de volume. Por fim, uma 

senhora já com alguma idade que reclamada sentou-se no banco ao nosso lado e meteu conversa. Falava sobre a 

juventude e o comportamento de agora. Não era que fosse pior, porque eles não estavam a causar danos, era 

simplesmente diferente e alguns dos seus comportamentos e atitudes um pouco agressivas e incomodativas. 

Enquanto falava connosco distraíamo-nos um pouco do que se passava, mas de repente a música ficou tão alta que 

foi impossível não reagir. A professora DE repreendeu-os, enquanto eu perguntava como se chamava o aluno com 

as colunas à professora AT. Era o Afonso. Chamei-o e pedi-lhe que até ao campo grande (faltavam apenas duas 

estações) não fizessem barulho e assim foi. 

 

No dia seguinte, a professora SO pergunta se foi mais organizado do que ontem ou se foi a mesma desorganização. 

Nisto, começam a falar muito baixinho a professora AL e a professora SO sobre alguns assuntos da escola, que 

não consigo muito bem entender. Oiço alguns nomes de outros professores, penso também ter ouvido qualquer 

coisa sobre a visita de estudo e ouvi claramente a professora AL dizer, “É que é sempre a mesma pessoa!”. 

Continuam a falar e falam durante algum tempo muito baixinho. Acabam por mudar de assunto quando a 

professora AL mostra a SO a roupa que está a pensar levar para o casamento e lhe pede opinião. Falam durante 

algum tempo sobre aquele assunto, mas entretanto a professora AL diz para irem trabalhar. Logo surgem umas 

piadas em volta do assunto, tais como “vou trabalhar que é pra isso que me pagam!” É então que surge a conversa 

do salário. A professora AL diz estar descontente e que teria até quem sabe uma boa oportunidade de trabalhar na 



empresa do seu pai, a ganhar à volta do mesmo. Não se sente motivada e se houvesse algum aumento ou sequer 

valorização do esforço ficaria muito mais motivada para trabalhar. 

 

Durante o almoço uma das funcionárias da secretaria a C, pergunta se alguém viu o que houve da parte da manhã. 

A sala fica silenciosa e a professora AN diz não saber de nada e pergunta o que se passou. A C não adianta muito e 

apenas lhe diz que foi por causa da visita de estudo.  

Depois do almoço o diretor cruza-se com o psicólogo nas escadas e pergunta-lhe se viu o que se tinha passado hoje 

de manhã com a professora AT sobre a visita de estudo. O J apenas disse que sabia que era a professora que estava 

a organizar e que pareciam ter havido alguns problemas. O diretor disse que tinha de falar com ela, porque isto não 

podia acontecer outra vez, esta falta de organização. 

Depois do Almoço foi a visita do Ricardo Araújo Pereira à escola, numa entrevista para uma campanha que 

pretende alertar para a intolerância ao glúten, condição de que padece a sua filha. Foi uma tarde um pouco agitada, 

com todos os alunos a querem autógrafos e fotos. As professoras de português também não faltaram ao 

acontecimento. Descemos as escadas e dirigimo-nos até à entrada principal onde este se encontrava já da saída. As 

professoras que apresentavam nas aulas de Português um texto da autoria do comediante, queria aproveitar a dica 

para falar com ele e convidá-lo para cá vir fazer uma visita, sendo este um sucesso entre os alunos. A sugestão foi 

de imediato apresentada ao diretor que estava também lá em baixo ao lado da personalidade. Este disse que talvez 

mais tarde pudesse ser uma boa ideia, mas para outra altura, que agora não era o momento para falar com ele. 

Um pouco tímidas em ir falar com o Ricardo, puseram-se a falar com a equipa de filmagem. Falaram sobre o texto 

do livro de português e da sua ideia de trazer cá à escola. Certificaram-se de que o diretor tinha os contactos, mas a 

senhora que parecia ser a coordenadora da equipa, ofereceu-se para quando lhe mandassem um email a agradecer 

pela entrevista, acrescentarem também o facto da escola ter gostado muito e aproveitarem para introduzir a ideia e 

lançar o convite para a sua vinda à escola. E assim ficou combinado. 



 

Ao fim da tarde, os professores falam sobre um aluno problemático. Falam de situações que já aconteceram em 

diversas aulas, em que o aluno falta ao respeito repetidamente e entra inclusive em confronto físico com os colegas 

e professores. A professora T pergunta se o aluno está a ser acompanhado. “Somos nós que temos de nos adaptar a 

ele? Ou ele também tem de se adaptar a nós? Se todos se adaptarem a ele…” 

Delineiam estratégia para quando o aluno tiver reações violentas impulsivas. Concordam que têm de manter a 

calma nesta situação, não levantar o tom de voz. Alguns professores não são assim tão calmos, realça a professora 

A. “Olha agora eu estar sujeita a levar uma cabeça assim de repente?! (professora DE)”. Bem é melhor mandares 

um email a todos os professores a avisar da situação - diz a professora A. 

Depois falam de um outro aluno. “Se eu não tivesse reagido com calma. Ele estava a gritar, mas eu mantive a voz 

baixa” (professora A). 

20 a 24 de Outubro de 2014 Chegada à escola por volta das 10h. Reúno rapidamente com o diretor só para o informar de que já tenho o 

calendário pronto e que vou só fazer uma revisão rápida antes de o enviar. Este diz-me que quer reunir à tarde. 

Pergunto-lhe sobre o protocolo, ao que me responde não ter recebido nada. Digo-lhe que já foi enviado na semana 

passada e por carta e portanto é muito provável que já tenha chegado à escola. Este diz-me então para falar com a 

P da Secretaria. Mas depois diz-me para esperar, pois talvez esteja no molho de papéis que a P lhe deu logo de 

manhã. Começa a procurar e lá está. Diz-me então que tratará do protocolo da parte da tarde. 

Por volta das 12h envio-lhe finalmente o ficheiro depois de ter criado uma página em que organizei todos os 

módulos por datas e também após ter reformulado algumas datas para que os módulos da mesma disciplina não se 

entrecruzassem no mesmo dia. 

Dirigi-me de seguida à sua sala para indicar de que já tinha enviado o ficheiro em Excel e para que posteriormente 

falássemos. Deste modo, o diretor disse que falaríamos da parte da tarde. 



Entretanto inicio o meu diário de campo e dou especial atenção à primeira parte do relatório de estágio. Faço 

também alguma pesquisa sobre os instrumentos de recolha de dados e posteriormente envio o protocolo de 

entrevista que realizei para o gestor à minha orientadora de estágio na faculdade para receber feedback. 

 

Após o almoço, o diretor continua com professores na sua sala. Vou falar com o Diretor por volta das 16:15h. Diz 

para eu entrar e me sentar na cadeira. Pede-me para aguardar um pouco. Está a colocar os mails em ordem. 

Analisamos o calendário. Mostra um quadro anterior do ano passado e pensa sobre como fazer com os tempos 

letivos. Manda imprimir horários do ano passado, com os espaços livres e vou buscar à impressora. Demora algum 

tempo a pensar para escrever cada disciplina num espaço do horário. 

Por fim, preenche o horário com as disciplinas e dá-me indicações sobre como preencher os tempos letivos com os 

módulos, quantos por tempo e a que horas. 

Este calendário revela-se bastante importante, pois o ano passado surgiram algumas confusões de pais que 

justificaram a falta dos filhos às recuperações, por não terem uma data afixada. Nos dias seguintes, chego por volta 

das 9:30h e continuo a fazer as alterações ao calendário. 

Durante o almoço os professores falam sobre as recuperações. O professor L exalta-se um pouco. 

Falam de que as recuperações não são pagas aos professores, embora os alunos paguem à escola por cada 

recuperação que tenham de realizar para passar ao módulo. Alunos que já não estão matriculados na escola 

continuam ainda a pedir para fazer recuperações quando se trata de quererem terminar o curso, por vezes devido 

ao requisito do diploma de conclusão do 12º ano por parte do local de emprego. Torna-se complicado para os 

professores gerirem tantas recuperações, ao mesmo tempo que não sentem que faça sentido realizá-las a alunos 

que não pertencem à escola há alguns anos ou que nem sequer foram seus alunos. Ainda se fossem pagas, o 

incentivo era outro. O professor/coordenador T concorda com o professor L, ainda que não tenha tanta razão de 

queixa, visto que a área técnica é paga. Esta conversa surge quando o professor L diz ao professor T que as 



recuperações da área técnica são pagas aos professores e que isso está comtemplado em contrato. O professor L, 

aborrecido com a situação, reforça que não fará mais este tipo de recuperações e se for despedido por tal, então 

que seja, pois não está em lugar nenhum do contrato que assinou este tipo de trabalhos “extra”. 

A professora A que estava sentada à sua frente pede-lhe que se acalme. Pede-lhe que repense aquilo que está a 

dizer querer fazer, pois “o problema é que tu vais dar o teu pescoço sozinho, por pessoas que não vão dar os 

delas…” O professor L fica ainda mais exaltado e reconhece que isso poderá ser verdade, mas então que esses que 

não vão “dar o pescoço” com ele, então que depois estejam calados e não reclamem quando tiveram oportunidade 

para o fazer e não fizeram. Ele ainda compreende o caso das pessoas que têm filhos, por não querer arriscar tanto, 

visto ter mais a perder, mas os outros… ainda assim esses não se ficarão a rir. “Ele que me despeça que no outro 

dia tem cá a televisão toda à porta. Eu também sou vedeta, também conheço vedetas. Faço cá uma escandaleira…” 

O professor diz não estar nervoso, mas apenas a falar o que pensa do assunto. Chateado estava mesmo quando 

recebeu o ordenado. 

E nisto vamos embora. 

 

Ainda nesta semana, o diretor reúne com a dr. Manuela diretora da ETIC e em parte dona da escola. 

Ao fim do dia vou à sala do diretor para lhe dizer que o calendário já está pronto. Ele diz-me que verá então mais 

tarde. 

 

Já no fim da semana, chego de manhã e o diretor está em conversa com a professora D. Digo bom dia, mas não 

obtenho resposta. Não percebo bem sobre o que falam, mas não me parece que seja relacionado com a escola. A 

professora chama-o ao pé de si para ver um documento. De seguida passa por mim, mas nada me diz e vai-se 

embora. Nisto mais professoras chegam vindas das aulas. A professora D chega-se ao pé delas e começa a dizer 

que está a ficar doente. Só de pensar que tem de ir para as salas do outro lado, até fica com suores frios. Pergunto-



lhe se ainda era devido ao problema do ar condicionado, mas a professora DE responda que apesar do ar 

condicionado já estar agora instalado, não era só isso, eram muitos anos… 

Falam depois com a professora SO que está na sua secretária. Não percebo o que dizem, mas de repente oiço mais 

alto: - Não concordas? - Pergunta a professora D a SO. Ao que esta responde: - Concordo, concordo! 

Eu continuo a trabalhar, mas eis que a professora DE pergunta se sabem como vai ser a visita de estudo.  

Ouve-se alguém dizer que também não. Eis que a professora SO diz ter lido a resposta ao que perguntam num 

email. 

Logo de seguida chega o professor/coordenador RL, a quem a professora DE diz: - “Ainda bem que chegaste! A 

professora quer saber se vai dar aula. Quer dizer, ela não foi dar aula e agora teme que tenha feito errado, não 

fosse afinal para haver aula.” 

Ao que parece ontem à tarde os professores falaram sobre uma tal visita de estudo que devia calhar na hora de aula 

da professora DE. Mas pelos visto não haveria certeza da visita e os professores que davam aulas, ficaram também 

eles sem saber se iam ou não dar aula. O professor RL diz ter falado com o Diretor sobre isso e que ficou tudo 

esclarecido, ficando o diretor de ligar aos professores a avisar do combinado. Mas o diretor não ligou a ninguém e 

resolveu antes enviar um email para o efeito, email este que a professora DE ainda não tinha lido. 

O professor RL não dá importância ao assunto e diz à professora DE que esqueça o sucedido e segue o seu 

caminho para a secretária. 

Passado uns minutos o diretor volta e vai para a sua sala falar com uma professora durante mais ou menos 30 a 40 

minutos. 

Enquanto isso, observo o que se passa à minha volta. Mais uma vez algo que costuma acontecer, a professora AL 

pergunta à professora SO que acha de uns tópicos que escrever para os alunos escrever um texto. Lê-lhos em voz 

alta e a professora Sofia abana a cabeça para cima e para baixo em jeito de concordância.  



A professora sai da sala do diretor e passado uns minutos entra a polícia. Deve ser para tratar do assunto do 

computador roubado. 

 

Chego à escola por volta das 9:00 horas e dirijo-me de imediato ao gabinete do diretor para falar sobre o 

calendário que lhe enviei mas do qual ainda não me deu feedback. No mesmo instante abre-o para ver como está. 

Observamos e explico-lhe aquilo que fiz. Diz-me gostar bastante mas pede-me para lhe colocar sob a forma de 

grelha em Excel para que rapidamente possa filtrar e aceder aos dados que lhe interessam. Mostro-lho uma folha 

em que tinha começado a fazer exatamente isso e diz-me que está bom, que basta-me continuar. 

“Este horário vai ser muito útil” - diz. É um documento escrito que a escola precisa para se organizar 

internamente, mas principalmente dirigido aos pais e encarregados de educação, para que tenham tudo explicado e 

não aconteça como o ano passado, em que alguns alunos faltaram às provas de recuperação, alegadamente por não 

saberem as horas, dizem os pais. 

Dá-me então de seguida algumas indicações sobre como melhorar alguns aspetos do documento do calendário, 

indo ao encontro do que pretende, nomeadamente datas, horas. 

Diz-me então que agora já não tem tempo, pois já devia estar num almoço, que nem sabe bem onde é. À tarde diz 

querer continuar a falar comigo, pois precisamos orientar o calendário da escola segura. Todos os anos fazemos 

uma ação de sensibilização por turma tanto no 1º como no 2º ano. Tal como no ano passado, este ano, a escola 

segura fará uma ação no 1º ano em que se abordam temas mais gerais, tais como as drogas, o tabaco ou o bullying, 

ou seja, temáticas presentes no dia-a-dia dos jovens que perturbam o bom funcionamento da aulas e o ambiente 

entre os alunos durante os intervalos. Diz-me que estas ações são para realizar na hora da disciplina de integração 

e diz-me para falar com a patrícia para me dar os horários. Pede-me para quando fizer os horários, tentar encaixar 

no mesmo tempo letivo possível, de forma a evitar variada deslocações da escola segura até à EPI. O 1º ano fica 

então de 10 a 14 de Novembro e o 2º ano de 17 a 21 e de 24 a 25 Novembro. 



Da parte da tarde, às 15:45h, revemos os horários e o diretor envia email para a escola segura. 

Entretanto os incentivos já saíram, mas ainda falta tratar da seleção dos candidatos ao programa Erasmus +. 

Fazem-se também os preparativos para premiar o mérito entre 110 alunos sem módulos em atraso. O Diretor 

planeia tirar umas fotos dos alunos vencedores para colocar no site. 

Vou colocar as coisas em excel e fico até às 18:30h na EPI. 

27 a 31 de Outubro de 2014 Durante esta semana o diretor não se encontrou na escola. Assim nos primeiros dois dias, termino as tarefas 

anteriormente delegadas e envio-lhas por email. 

De seguida, dedico-me à investigação. 

Durante o almoço o professor L dirige-se à sala e pergunta quem vai ao jantar de dia 31. A esta pergunta responde 

a professora T, que diz: “Em princípio sim” e eu: “Acho que vou”. Note-se que os professores/funcionários que já 

tinham dito que iam enviaram email a confirmar e nós as duas fomos dessas pessoas. Enquanto as pessoas que não 

iam, nem precisavam realmente de responder ao email dizendo que não. Perante isto, o professor L reage de forma 

brutal e diz que já não vai, marcando a sua posição de que as pessoas têm de se decidir e dizer se vão ou não 

porque tem de ser marcar o jantar. Ninguém que estava sentado na mesa diz mais alguma coisa. A professora AL 

intervém dizendo que o professor L está tonto e que claro que vai e após o professor sair abruptamente da sala esta 

diz que as pessoas não deveriam estar com problemas em dizer sim e que se iam que dissessem que sim e ponto. 

 

Depois de almoço. O professor L fala alto com duas coordenadoras e plena sala de professores. Claro que o diretor 

não está cá. Fala alterado sobre as recuperações porque acho que não tem o dever de fazer recuperações aos alunos 

fora da época especial. Diz várias asneiras e chama nomes a si próprio. 

Diz “Isto é uma vergonha como escola!” Chega! 



Os alunos deviam pagar diz, tenho filas de alunos e estou a corrigir teste na minha hora de almoço. Qualquer dia 

tenho um aluno de 2005 que não conheço e que me pede para fazer um teste de recuperação para seguir com a sai 

vidinha!” 

O aluno não se dirige à escola, então o professor explica-lhe por facebook mais uma vez, o que tem de fazer. De 

repente chega à sala de professores a professora AL que se dirige de imediato ao professor L e muito baixinho 

conversam. Depois dessa conversa vai para a sua cadeira e mete conversa com as professoras ao seu lado, mas 

nota-se um ambiente estranho e estas não lhe respondem. Passado um pouco surge uma conversa sobre os alunos 

de mérito tirarem fotos para o site e uma das professoras refere os alunos da professora AL. Esta pergunta então do 

que se trata e numa resposta curta e informativa, a professora Telma responde-lhe que os seus alunos, mas não 

todos terão de ir tirar umas fotos no auditório às 13:30. Esta vai até à secretaria para confirmar a lista de alunos 

convocados. No mesmo momento uma aluna entra na sala para pedir um esclarecimento e a professora AL 

aproveita para lhe dar o recado e deixá-la encarregue de transmitir aos outros colegas. Não era a delegada ou 

subdelegada, advertiu uma professora, mas isso não lhe importou, pois não sabia onde andavam os alunos da sua 

turma, que deviam estar provavelmente no outro pavilhão, no qual agora onde ia dar aulas. 

Deu-lhe então o recado. A aluna perguntou para que eram as fotos e a professora atrapalhada ainda perguntou à 

professora Telma, mas esta não lhe respondeu no imediato e então esta disse à aluno que eram para a escola e que 

tinha de aparecer e pronto, não necessitavam saber mais nada. Ainda uma pequena confusão na hora que primeiro 

a aluna ouviu 3:30h e que a professora corrigiu como sendo 13:30h. A professora confia então na aluna e manda-a 

embora. 

 

No dia seguinte, o diretor ainda não se encontrava na escola. Dirijo-me então à P da secretaria para perguntar se o 

diretor não está ou ainda não chegou. Esta diz-me que o diretor hoje não vem, nem amanhã. Provavelmente só 

quinta-feira, mas talvez nem viesse o resto da semana. 



Ao almoço a conversa já foi melhor. Houve convívio entre todos, com uns mais do que outros. Ao almoço a 

professora AL e a professora L saem os dois da sala e vão conversa na sala dos professores. Saímos também e a 

professora T pergunta se o professor L ainda está chateado. A professora AL diz que já não, que se trata de outra 

coisa e as professoras respondem: “Ahhhhh”. Nisto a professora chega-se mais perto e fala baixinho com as duas. 

Diz que o professor está abalado com a situação que aconteceu com as alunas. 

 

Já no fim da semana, as professoras discutem sobre um. A professora AL advertiu um aluno, pois este veio ter 

consigo acusá-la de bullying, para tal escreveu uma carta em como no primeiro dia de aulas o tinha rebaixado e 

humilhado em que ficou a chorar 1 hora. Isto porque a professora disse que ou ele passava o que estava no quadro 

ou ia para a rua. O aluno só veio falar com ela quase 2 meses depois e a professora mandou um email à mãe, para 

falar com o aluno. A professora conta a situação às professoras que vão chegando. 

 

O diretor já cá está, mas quando chego não está na sua sala. 

Cerca de 10/15 minutos depois chega à sala dos professores e diz bom dia para quem ainda não viu. Um professor 

vai falar com ele e aguardo na minha secretária. Quando sai dirijo-me ao seu gabinete para falar com o diretor. 

Fazer um pequeno update do trabalho. Este diz ter estado fora e não ter conseguido olhar para o material que lhe 

tinha entregue. Tentou mas a internet não estava muito fiável e não consegui ter uma boa visualização do ficheiro. 

Pede-me para esperar um pouco pois está a mandar um email. Depois abre o documento e afinal já conseguiu 

colocar filtro nas células, o que é estranho, visto antes não ter conseguido. Eliminou então uma célula vazia, 

colocou novamente o filtro e pareceu estar tudo bem. Contudo continuava a não conseguir filtrar por disciplina, 

pois Interpretação e a Área técnica apareciam sempre, independentemente da opção selecionada. 

Entretanto sou interrompida pelo N e outro rapaz, técnicos da escola, que vêm ter uma reunião com o diretor sobre 

a segurança. 



Após saírem da sala, o diretor recebe de seguida professores e aluna. 

 

Último dia da semana e chego por volta das 10 horas. O diretor está na sua sala com um professor. Discutem o 

assunto das recuperações. O professor diz estar verdadeiramente enervado quando sai e falar com a professora 

coordenador A. Que neste momento não a queria a ouvir, enquanto ela tentava explicar/justificar a razão. Fala com 

a professora SO e a A chega-se ao pé deles. Professor diz ter recusado fazer recuperações esta semana. 

Que o ministério só dá 22 horas letivas permanência letiva. 35 horas no total com horas de preparação de aula em 

casa. Neste momento não é isso que acontece. “Eu não sou obrigado a levar trabalho para casa. Que incoerência!”  

 

O Diretor sai entretanto da escola. 

Passado cerca de 20 minutos, o Diretor volta. Às 12:30h entro na sala. O diretor diz-me para esperar que está ainda 

a trabalhar. Toca o telefone. Diz-me o que está a fazer: 

- Fechar os relatórios de final de projeto de Erasmus; 

- Selecionar as candidaturas, critérios, grelha de avaliação para Erasmus (módulo, faltas, etc e avaliação dos 

coordenadores, nomeadamente quanto à responsabilidade, autonomia do aluno, capacidade para resolução de 

problemas) + avaliação dos orientadores educativos do ano anterior; 

- Final-Click - Entrega de diplomas do ano passado (equipa de professores que trata: CA – artística; AC – 

produção e P – Decoração do espaço; M e G – técnica) 

Contará com atuações de alunos + comida + entrega dos diplomas 

- Falar com escola segura: Já está marcado que no 1º ano os temas abordados serão o tabaco, as drogas e o bullying 

e no 2º ano a violência no namoro. 

- Está ainda a tratar do projeto de educação física, isto é, um protocolo com a junta de freguesia para uso 



partilhado de um pavilhão gimnodesportivo para a prática das disciplinas de Educação Física e de Jogos coletivos. 

A sua apresentação que fará em reunião com o pessoal será já na próxima quarta-feira. 

- Projeto de formação em contexto de trabalho (responsáveis são diretor e AC): criação de um C.V. nas turmas, 

preparação para a procura de estágio…) A professora está responsável por todos os parâmetros, mas decisões 

finais passam sempre pelo diretor 

- Em relação à segurança na escola, pergunto-lhe como está a pensar tratar desta questão, que avanços houve desde 

a última reunião com os técnicos. 

Diretor diz que colocar cartões magnéticos ou cancela eletrónica está fora de questão neste momento, pelo que o 

cartão pendurado ao pescoço para ser por agora a solução mais viável e rápida, que lhe permite perceber quem 

entra e está na escola, identificando quem tem ou não o cartão ao pescoço. 

 

De seguida, falamos sobre as alterações a efetuar no documento Excel, em relação ao horário de algumas 

disciplinas em concreto, nomeadamente às disciplinas da área técnica, TIC e psicologia. Posto isto, envia email 

para os professores da área técnica, com as datas previstas, para que consoante a sua disponibilidade insiram as 

suas disciplinas e módulos na carga horária prevista. 

3 a 7 de Novembro de 2014 Esta semana foi à volta das alterações. Obtiveram-se algumas respostas de coordenadores que o diretor enviou 

posteriormente para mim.  

10 a 14 de Novembro  

Chego à EPI por volta das 10 horas. A reunião de coordenação está a decorrer e resolvo não interromper. Vou ao 

email e tenho mais alterações para realizar ao documento de recuperações de época especial de recuperações, desta 

vez solicitados pelo professor N, que pede umas distribuição do módulos por dias mais equitativa, embora cada 

um dele esteja programado com a distância de uma semana, este prefere que exista um intervalo de uma semana 



entre cada recuperação sua. 

O diretor pede-me que as realize e envie de volta o documento atualizado para ele. Chega-se por volta das 12:00 

horas e vamos ver o evento do Tim (Xutos e Pontapés). Algumas professoras já lá estão com as suas turmas. Eu 

junto-me depois à professora Délia, que vem durante o caminho a falar do facto do alunos terem preferido ir à sua 

vida depois da aula, do que irem ver o Tim. Refere a falta de interesse dos alunos pelas boas oportunidades que a 

escola lhes oferece, nomeadamente neste tipo de eventos que promove. 

Chegamos lá e ficamos de pé. Entretanto uma aluna sai e a professora DE senta-se. Mais um pouco e a professora 

A que já lá estava sentada levanta-se e sento-me eu.  

Alguns alunos vão saindo para almoço. Vejo que as professoras observam com alguma atenção a sua saída e faço 

um comentário: Então os alunos estão a sair…? 

A professora SO responde-me: Vão almoçar. 

Cerca de 30 minutos depois e o evento acaba. Voltamos para a escola e de seguida almoçamos. Durante o almoço 

conversa-se a cerca de coisas mais pessoais, sobre os filhos principalmente. Acaba por surgir a conversa dos 

alunos, pois parece que aconteceram algumas confusões durante as aulas, os alunos bateram-se. Para além disso, 

faltaram aos testes e portanto, a professora DE, diz que no seu caso já só fazem em época especial em Julho. 

Professora DE vem ter comigo e fala sobre alguns erros dos alunos nos testes que esteve a corrigir. Considera 

erros fundamentais, que não deveriam acontecer. Concordo com ela. A professora SO chega e esta retorna ao seu 

lugar. Fazem uma pequena conversa de circunstância. A professora SO diz não perceber o que ela diz, mas parece 

que apenas vem buscar uns papéis e sai. 

 

O Diretor chama-me ao seu gabinete. 

A escola segura veio à escola e pedem para fazer uma pequena alteração dos horários. O diretor explica-me que o 



chefe tinha originalmente dito que estava tudo certo. Mas os polícias que andam em terreno disseram que afinal 

não lhes dava tanto jeito e pedem para alterar a hora de dois dias para depois ou antes do almoço. Vou buscar a 

pastinha com os horários dos orientadores de turma e reformulamos as horas. O diretor envia então email para a 

escola segura com conhecimento dos respetivos orientadores (L, AT e D). 

Vemos de seguida o calendário das recuperações. O diretor confirma o calendário com todas as alterações 

requisitadas pelos professores e guarda no seu computador.  

Falamos então sobre as tarefas que está a fazer no momento. Está a preparar reuniões de Erasmus com os pais e 

encarregados de educação dos alunos selecionados, que será hoje da parte da tarde. 

Preparam também a entrega de diplomas, que irá decorrer já esta sexta-feira. 

Terá ainda esta semana uma reunião com o IPQ (Instituto Português da Qualidade) em representação da ANESPO, 

no âmbito do tema da qualidade do ensino secundário e superior. 

Segunda-feira virá à escola uma equipa da delegação alemã, que fará um seminário sobre o ensino dual. Este será 

realizado no auditório ou no espaço Atmosferas da escola, com entrada aberta a todos os profissionais da área e 

terá tradução simultânea. 

Para além disso, relembra que tem de falar com a patrícia para preparar as mesas de receção e um lanchinho. 

Irá ainda a uma ação da fundação Manuel dos Santos que conjuntamente com a Porto Editora fará uma ação na 

Torre do Tombo, na Cidade Universitária sobre o Acesso ao Ensino Superior. 

 

Durante esta semana, foi ainda realizada uma reunião de coordenação. O diretor falou sobre os assuntos 

abordados: 

- Visita dos alemães; 

- Entrega de diplomas - Final click) 



- Trabalhos a fazer para a associação de Celíacos (intolerantes ao glúten). Estão a fazer um documentário para 

apresentação c/ testemunhas; 

- Projeto de mentoria dos alunos; 

- Diplomas de mérito (melhor média) e melhor conduta na escola; 

- Calendarização da época especial de recuperações; 

- Reuniões marcadas (várias) 

- Futurália (o que podemos fazer? Ideias?) - Momento importante de divulgação da escola junto dos alunos; 

 

O diretor falou comigo ainda sobre outros assuntos, nomeadamente as idas às escolas, que estavam um pouco 

paradas dos últimos anos para cá. Outra coisa são os Mini cursos. É necessário começar a pensar neles para a 

páscoa. Manda-me ir falar com a Patrícia e pedir-lhe mais informações para quem me possa inteirar do que são, 

mas de qualquer forma faz-me um resumo. São mini cursos de áreas de interesse dos alunos dentro da oferta 

profissional da escola, que os alunos podem fazer na escola durante o período das férias da Páscoa por um valor 

simbólico. 

Outra questão ainda relativa ao projeto de mentoria, foi pedir aos professores que estão a tratar disso para fazerem 

o documento por escrito em que rapidamente expliquem o projeto de forma compreensível para que possa ser 

divulgado junto da restante comunidade escolar. 

Nisto eu peço ao diretor que para o projeto educativo, ele peça realmente um documento escrito aos professores 

coordenadores dos projetos em funcionamento na escola, para que eu os possa incluir na caracterização da 

organização e como vantagens ou pontos fortes. 

O diretor diz que neste momento é que está a tentar fazer, pois entende a sua importância. Já pediu assim aos 

professores para reunirem esta informação. “O nosso mal é fazer as coisas mas não colocar em papel. Não 



registos, não há evidências do que fizemos.” 

 

Ainda esta semana, vou ler os documentos sobre os mini cursos. 

 

Durante o almoço fala-se do calendário de ações da escola segura. Alguns professores perguntam se já saiu, pois 

não receberam nada. Ninguém diz saber de nada, até que o professor L diz que já saiu, pois recebeu o email. O 

professor L volta a intervir. Mas isto não é só para a disciplina de integração? Então não percebo a qual é a vossa 

conversa. Só deve ter enviado para os orientadores de turma. E a conversa fica por ali. Mas a professor DO 

continua e os outros acompanham, agora sobre a entrega dos prémios. Perguntam quem vai. A professora DO diz 

que vai sempre, mas que este ano não deve ir. – É tudo uma grande fantochada! - Diz. 

“São sempre os coordenadores a entregarem os diplomas, então e os professores e os orientadores de turma? Quem 

é que luta por eles o ano inteiro, quem é que tem o trabalho todo? Para depois os outros irem lá acima, este ano 

não.” 

A professora AL também concorda. – “Quem é que lhes justifica as faltas? E faz recuperações?” 

A conversa termina aí e professora DE continua a perguntar quem vai ao final click e quem vai de seguida jantar 

fora. Maior parte responde que vai, mas ainda está tudo uma confusão, não há certezas totais de todos. 

Depois do almoço. O diretor não está. Professores discutem na sala de professores de forma exaltada. AC reclama 

que a escola tem de agir antes e não depois. Já chega! - diz. O professor RL diz que já está farto e de seguida diz 

inclusive asneiras. Neste momento passam alunos na sala de professores e o professor pede desculpa 

repetidamente. Ou se tomam decisões ou não dá mais - diz o professor RL. O professor TC também está metido ao 

barulho. Não percebo o que discutem mas parece que este tem uma opinião diferente, pois oiço-o o pedir para se 

explicar e para se fazer ouvir até ao fim, depois da professora AC Falam em polícia judiciária e parece-me que o 

assunto trata-se dos alunos que deliberadamente fumam gazas à porta da escola e do café mesmo ao lado, a 



“Adega dos Macacos”. 

 

A aluna Ema entra na sala porque tem faltas a mais e como são 8, estão no limite do número limite de faltas para 

receber o subsídio da segurança social. Tenta perceber se nenhum professor se enganou a marcar-lhe falta, pois 

lembra-se de ter estado na hora da manhã de Físico-química. No entanto, a professora confirma que a aluna tem 

falta e que não foi ela que a marcou, isto é, foi numa aula de substituição. 

Volta-se então para a professora de Português e pede-lhe que verifica se tem falta naquele dia e esta confirma. Por 

fim, a aluna fala novamente com a professora DO e pede-lhe que lhe retire a falta pois excede o limite de 8 faltas 

que ela precisa para receber o subsídio da Segurança Social. 

A professora diz-lhe então que vai falar com a professora DI para lhe retirar a falta. 

 

17 a 21 de Novembro Esta semana foi novamente em torno das alterações ao calendário de recuperações, em termos de horas e datas. 

Deste modo chegam alguns emails ao diretor, que este encaminha para mim. As alterações estavam relacionadas 

com as disciplinas de português e inglês. O objetivo era recriar o esquema, de que ficasse 1 módulo por ano e 

consoante o tema. 

Após não se verificarem respostas, no final da semana foi enviado novo email aos coordenadores pela terceira vez. 

O diretor estabelece que se para a semana não houverem respostas, então o prazo de ajustamentos termina. 

No final da semana o diretor solicita-me que faça as marcações dos minicursos na 1ª semana de férias da Páscoa, a 

partir de 23 de Abril. As indicações são para que não hajam cursos dois dias seguidos, só podem iniciar a partir de 

terça-feira desse mês, não podem coincidir áreas e têm de ser o total 12 cursos. Falta ainda tratar da publicidade do 

curso. 

 



Ainda o diretor pede-me para tratar de questão do documento de participação disciplinar e fazemos um rascunho. 

A intenção é tipificar situações específicas e modos de agir perante estas, pelos diferentes atores, isto é, o que faz o 

professor, o que faz o orientador de turma e o que faz o coordenador. Por fim, qual as funções do diretor e qual o 

processo de hierarquia aquando se depara uma situação. 

 

24 a 28 de Novembro  

Esta semana foi dedicada a três tarefas: terminar de inserir todas as disciplinas e módulos no calendário de 

recuperações, atendendo às alterações solicitadas; consultar regulamento interno para ler com atenção e ao 

pormenor a situação de processo disciplinar; e, por último, avançar no projeto educativo da EPI. 

 

Professora AL chega à sala e pergunta à professora T como iniciou o módulo 2. Discutem matéria e pertinência 

dos conteúdos. Cúmplices dizem que não lhes apetece dar aula. 

Psicólogo é solicitado, na ajuda com uma aluna. Não sabem o que tem ou não tem, mas a professora DI diz que 

alguma coisa se passa, pois algumas reações e comportamentos não são normais. Discutem durante algum tempo 

sobre o diagnóstico e a possibilidade da aluna ser visto por um profissional. 

12:24h e três alunos entram na sala dos professores. Vêm queixar-se dos colegas rapazes, alegando ser vítimas de 

bullying. Falam com o professor RE e professora L, devem ser o coordenador e o orientador educativo de turma. 

Dizem que eles implicam com elas, atiram papéis, coisas que ocorrem principalmente na sala de aula em que 

atacam uma das alunas em particular. Professor RE diz não poder fazer nada, a não ser que as queixas sejam bem 

fundamentadas e relatadas aos professores quando acontecer. 

Professor Luís pergunta o que é que elas querem que eles façam?! 

A aluna responde que veio falar porque queria que se fizesse alguma coisa para eles pararem. O professor 



responde: “bem eu tenho ali um taco de basebol…” 

O psicólogo intervém, perguntando onde as alunas se sentam. O coordenador R sugere então que elas se sentem 

mais perto do professor, a ver se resulta. Os professores discutem entretanto estratégia com o psicólogo. Ao que 

parece as alunas relatam uma última situação em sala de aula, em que os alunos perturbadores foram postos fora 

da sala pelo professor. Psicólogo pergunta se elas respondem às provocações. Ao que as alunas respondem que 

sim. Discutem que elas poderão argumentos, gozar com eles, dizerem parvoíces iguais às provações deles. O 

professor L e o psicólogo dizem que a aluna deve e tem o direto de se defender. A aluna diz não querer pagar na 

mesma moeda, mas o professor L diz para ela o fazer e que se for chamada à atenção pelo professor, então que 

argumente as suas razões. A aluna, logo diz, e depois digo que o DT autorizou. O professor diz que não, é um mau 

argumento, mas que se ela quiser o pode fazer. 

Descem então para baixo. Enquanto isso o professor L diz que ser inteligente quando se reage é pagar na mesma 

moeda, mas de forma a fazê-los sentir sem argumentos. 

Psicólogo e RE falam sobre que se isto agrava então que se fala em conselho de turma. 

 

O diretor chega à escola depois da hora do almoço, já passava das 14 horas. Cumprimenta as poucas pessoas que 

estão na sala de professores e dirige-se para a sua sala. A P vai ter com ele de imediato. 

Passado uns minutos sai. Eu dirijo-me de seguida à sala do diretor. Diz-me para sentar e pede-me para aguardar 

pois está a ver o que tem para fazer (essencialmente mails que recebeu). Observamos o rascunho feito acerca do 

processo disciplinar e acrescentamos algumas coisas. 

As alíneas elaboradas foram as seguintes: 

a) O aluno não está em condições de participar na aula: 

- Estupefacientes; 



- Bebida; 

- Doença; 

- Outros; 

 

b) O aluno escreveu nas paredes e mobiliário; 

c) O aluno recusa-se a trabalhar em aula; 

d) Os alunos foram observados a praticar atos de violência verbal ou física; 

e) Os alunos não cumprem ordem ou regras do professor ou colaborar da escola; 

f) Os alunos consomem estupefacientes ou bebidas em volta da escola; 

 

Medidas de correção ou disciplinares de advertência: 

a) Advertência; 

b) Ordem de saída; 

c) Repreensão registada; 

d) Realização de trabalhos ou tarefas de integração educativa; 

e) Apreensão ou condicionamento do uso de aparelhos ou equipamentos; 

f) Suspensão temporária do aluno; 

g) Rescisão do contrato com a EPI; 

 

Ainda esta semana houve mais uma reunião de coordenação extraordinária com o diretor. Terminei a semana com 

as alterações ao calendário de recuperações da época especial e o calendário dos minicursos. 



1 a 5 de Dezembro  

Esta semana é dedicada ao calendário de recuperações, inserindo todas as alterações solicitadas. Neste caso, 

tratam-se os módulos com PTM e SOM, interpretação e Design interior e exterior e ainda a correção da disciplina 

de Físico-química. 

Os professores falam sobre o facto dos alunos não ter consequências de não terminarem os módulos, cumprirem 

datas, cumprirem com os planos de recuperação, faltarem às aulas (almoço). 

Também comentam que destroem a escola (equipamentos, lixo, estragos) mesmo à frente dos professores e em 

sala de aula. De seguida, discutem o vencimento. Parece que as mesmas professoras ganham ordenados diferentes 

e fazem descontos diferentes. Como se isso não fosse estranho, os descontos pelos dias de faltas também eles 

variáveis, ultrapassam os limites possíveis. 

8 a 12 de Dezembro de 

2014 

Na semana seguinte o assunto da semana anterior é retomado. Os professores discutem ainda a questão do 

ordenado professora AL vai falar diretamente com o diretor uns dias atrás e expõe-lhe a questão do ordenado que é 

diferenciado das colegas. Faltando uma vez descontam-lhe cerca de 118 euros, o que ao fim de um ano somaria 

uma quantia de aproximadamente 2000, mais do dobro do que ganha. Neste sentido, foi falar com ele num sentido 

irónico, isto é, para reaver o dinheiro que lhe faltava. Obviamente que perante a situação o Diretor compreender 

haver um erro e procede para a sua resolução. 

A professora AL manda um email para a contabilidade a explicar a situação e parece que lhe respondem dizendo 

que houve um erros de falta em 67 euros. Perante isto a professora começa a questionar outras coisas, vão à tabela 

de vencimentos e até já ponderar casar para descontar menos para o IRS. Por outro lado, gera-se alguma confusão! 

As professoras começam a questionar os seus recibos de vencimento e os descontos das vezes em que faltaram. 

Uma das professoras (S) tem tudo guardado e apressa-se a consultar um recibo de 2012, em que lembra de lhe 

terem descontado 115 euros por um dia de trabalho em que foi com o filho ao hospital. A professora AL refere que 

por vezes o desconto não lhe era feito usualmente pois por norma compensava sempre com aulas extra. Mas desta 



vez, diz já não compensar, por todas vezes em que já foi descontada. 

O professor L entra na conversa. Também ele foi “roubado” num dos seus últimos ordenados. 

Estes erros diz AL são frequentes e não é só quanto aos desconto de faltas. Acho que já tomei uma decisão: vou 

marcar uma reunião e trazer cá a minha contabilista. 

15 a 19 de Dezembro Neste dia faz-se uma revisão de calendário. É necessário avançar com as recuperações do 1º período. Juntamente 

com o diretor visualizámos os inquéritos de satisfação realizados aos alunos. Este acompanha-me durante o 

processo e explica-me como procede para avaliar as respostas. Existem algumas pontuações negativas e preparam-

se os emails com os gráficos de avaliação dos inquéritos para enviar aos coordenadores e professores. São 

enviados para os coordenadores da área técnica, que posteriormente têm a tarefa de averiguar determinadas 

situações com os formadores externos. Por outro lado, no caso dos professores internos estes emails são enviados 

diretamente pelo diretor que depois se reunirá com os mesmos de modo a verificar as ocorrências negativas. 

 

Nesta semana ainda envio os emails para os coordenadores acerca dos minicursos, isto é, para obter feedback 

relativamente aos conteúdos a inserir no calendário e brochura deste ano letivo. 

22 a 26 de Dezembro  

No dia 22 de Dezembro, há uma conferência com a senhora que vem apresentar o programa de qualidade do 

EQAVET. Alguns professores fazem perguntas, nomeadamente a professora D que se demonstra indignada com 

algumas das coisas que são ditas e contesta. Fala sobre o programa, um pouco sobre a avaliação e o ciclo das 

etapas. 

Na segunda parte da conferência o diretor organiza uma atividade com os professores e coordenadores, tanto 

internos como externos à escola. Convida os profissionais a entrarem e escolherem uma imagem referente ao 

ensino. Depois pede-lhes para se sentem em mesas previamente divididas consoante a sua imagem de forma a 



formarem grupos distintos. De seguida faz uma apresentação sobre a escola, no que respeita mais concretamente 

aos alunos, à sua origem, idade, sucesso escolar, módulos em atraso, cursos e candidatos. 

Posteriormente, após introduzir o tema que serve de propósito a esta atividade, fala um pouco sobre o projeto 

educativo, revelando que estou a trabalhar nele. Segue reforçando que como se pode observar nos gráficos que 

mostrou alguma coisa tem de ser feita para modificar a realidade da escola, principalmente no que se refere ao 

elevado número de alunos que reprovam, isto é, apenas cerca de 40% dos alunos chegam a terminar o curso no 

prazo regular de três anos letivos, enquanto todos os outros ficam para trás e por vezes não repetem só um ano mas 

mais, deixando “arrastar” os módulos a completar. 

Levantam-se diversas questões tais como o marketing escolar, a competência dos professores, as recuperações, as 

estratégias de motivação utilizadas em aula e fora dela, entre outras. 

Nisto o diretor começa por apresentar um slide com pontos fortes e pontos fracos; com a visão, a missão e os 

valores; como os objetivos (geral e específicos). Para as duas primeiras apresenta uma definição e pede para que a 

reformulem se considerarem necessário. Por outro lado, quanto aos valores este deixa o campo em branco e o pede 

aos professores que o preencham. De modo geral, as mesas revelam bastante atenção ao pormenor e o que é dito 

pelo diretor e realizam as tarefas de acordo com o pedido. No caso dos objetivos, apenas uma mesa os conseguem 

quantificar em percentagens e metas. 

5 a 9 Janeiro de 2015 Esta é a primeira semana de aulas, terminadas as férias de Natal. Vou falar com o diretor e disponibilizo-me para 

informatizar a atividade realizada com o conselho pedagógico no mês anterior. Este diz-me para pedir a P da 

secretaria os papéis das atividades para passar para o computador. 

O Diretor termina os incentivos. Vai ter mais uma reunião Pavilhão de educação física BES. Neste momento 

preparam-se as PAP de estágio do 3º ano. Inicia-se também a preparação de materiais para a “Futurália.” É 

necessário ir às escolas para divulgação da marca EPI, pois estamos a entrar naquela fase em que os alunos que 

estão a entrar no secundário começam a pensar sobre a área que querem seguir, os cursos, as escolas, as 



faculdades. 

Quanto ao projeto educativo, esta semana o diretor solicita que dê um bom avanço e diz-me que vai também tentar 

fazer alguma coisa. 

Relativamente aos minicursos, surgiram algumas alterações e é necessário ver emails, analisar os pedidos e 

sugestões de alteração dos coordenadores. 

Esta terça-feira, deu-se a primeira reunião de coordenação do início do 2º período letivo. Foram abordados os 

seguintes pontos: 

- O que nos distingue uns dos outros? (Percurso até ao 12º ano); 

- Definido para a comunicação geral [1000 horas técnicas; PAP; estágio; etc.] 

- Objetivos de aprendizagem (Plano IEFP) -» para certificação 

- Processo de cursos (quais hão de pertencer às escola profissionais e às escolas públicas?) 

- Falam do projeto educativo (o que é? É difícil? É fácil? O que é preciso fazer?) 

Diretor fala sobre o que é. Diz para os coordenadores que têm de ler o manual do EQAVET. Pergunta se gostaram 

da reunião/atividade? Ao que estes respondem que sim. No entanto, dizem que quantificar os objetivos foi o mais 

difícil. Surgem dúvidas e o diretor realça a importância do projeto educativo, da inspeção e do financiamento do 

Estado para a abertura de turmas. Refere o exemplo do IPTRANS, uma escola que acaba este último ano por 

apenas abrir uma turma por ordem do Estado. 

Diz: - “Temos de ser melhores! Diferentes! Ter números! Estou muito preocupado!” 

Os Professores queixam-se de ainda estar a receber alunos, mas diretor diz que isso é uma ordem regulamentada. 

Ou seja, até ao fim do 1º período a escola é obrigada a receber alunos. 

 



Tratam agora de questões que surgiram na reunião de professores, no dia anterior. - “Obrigada por me terem 

defendido”. A questão das horas de trabalho ou horas letivas continua a levantar problema. Diretor diz sentir-se o 

“mau”, sozinho à frente de 20 e tal professores e os coordenadores não o ajudaram. Ou seja, uma vez que o 

assunto não tinha debatido em reunião de coordenadores, estes tinham de ter mais cuidado para não discutir a 

questão à frente de todos (corpo docente) e esperar para depois ser então falado. 

O professor RL diz ter tentado ajudar ao dizer que também ainda não tinha entendido a questão, mas o diretor diz 

que este só deitou mais “lenha para a fogueira”, ao invés de o ter ajudado. 

A questão é a seguinte: Os professores da área sociocultural estão contra fazerem as horas de compensação de 

faltas. Isto é, segundo a regra imposta, quando um professor falta estas horas são descontadas e o professor é 

obrigado a repô-las, sem que isso implica o retorno na remuneração, pois já faltou. Outra questão é que os alunos 

queixam-se de que alguns professores não os deixam entrar depois da hora e que outro sim. Não há coerência na 

regra. Quando são as entradas e saídas das aulas? E dos intervalos? O diretor ainda levante mais uma questão, em 

relação aos registos das aulas que não são feitos na sala, nem pelos próprios professores da aula, o que vai contra 

as normas. O diretor reforça, em nenhum ponto daquela atividade do projeto educativo está referido que os 

professores têm de melhorar! E isto é grave! 

Alguns pontos a realçar: 

- Inquéritos por turma estão fechados; 

- Os resultados dos inquéritos é positivo, isto é, as respostas dos alunos estão acima dos 90% em alguns casos; 

- No entanto, um ponto negativo realçado são as estratégias pedagógicas utilizadas, bem como a falta de disciplina 

e ordem de que alguns alunos se queixam; 

- Os minicursos já foram enviados para comunicação; 

 



Quanto às visitas a escola, responderam às solicitações apenas 3 escolas que ficam asseguradas. Algumas ideias:  

- Pedir aos coordenadores para escolher alunos para ir apresentar a EPI;  

- Fazer uma exposição de t-shirts com cursos; 

- Formato de apresentação (c/ ou sem dança?); 

- Barraquinha tipo feira (c/folhetos, postais e roll ups); 

 

O diretor alerta para o plano de atividades, sendo que ainda falta saber quais as atividades programadas dos cursos, 

informação a ser dada pelos coordenadores. Ainda relativo a esta questão, o diretor pede registo em vídeo das 

atividades a realizar para divulgação no portefólio. E realça ainda que o corredor da entrada, não pode ficar sem 

exposição. 

Marca de seguida com os professores então a reunião para analisar planeamentos dos cursos, horas, módulos, 

estratégias, atividades, projetos, etc… 

E menciona aos coordenadores que falta ainda marcar reunião com os pais. 

 

12 a 16 Janeiro de 2015 De modo a recolher dados para posteriormente cruzar com os conteúdos dos diários de campo, realizaram-se 

algumas observações da atividades do gestor durante esta semana. 

19 a 23 de Janeiro de 2015 Durante esta semana foram apresentadas propostas para o organograma e deu-se continuidade ao projeto 

educativo. O organograma final foi em primeira mão discutido com o diretor e posteriormente este com a diretora 

da escola. Para tal, realizou-se uma reunião com a diretora e após ter recebido um email com a confirmação e uma 

alteração proposta, procedeu-se à finalização do organograma da EPI. 

26 a 30 de Janeiro 2015 Nesta semana iniciou-se a tarefa do plano anual de atividades, na sequência de um documento orientador do 

projeto educativo. Após terem sido discutidos os pontos a abordar na planificação, o diretor enviou-me um email 



com uma grelha com o modelo final de planeamento, em que se salientaram alguns aspetos fundamentais na 

descrição das atividades a incluir. Deu-se ainda seguimento ao projeto educativo, incluindo agora o organograma 

organizacional da EPI e especificando alguns objetivos e metas a atingir sob a forma quantificável e em 

percentagens. 

2 a 6 de Fevereiro de 2015 Nesta semana continuou-se a elaborar o plano anual de atividades. Comecei por falar pessoalmente com alguns 

coordenadores, disponibilizando-me para auxiliar no preenchimento da grelha de atividades programadas. Nem 

sempre fui recebida com a mesma disponibilidade, pelo que de forma a obter mais respostas e em menor tempo 

possível, falei com o diretor e este deu-me permissão para enviar a grelha por email aos coordenadores e 

professores, para que a pudessem preencher onde e quando lhe fosse mais conveniente. Ao falar diretamente com 

os profissionais, obtive ainda algumas respostas, no entanto, não foi fácil pelo que o diretor enviou um email 

direto aos membros, informando que estava ocorrente da atividade e salientando a sua importância. Notou-se 

alguma diferença, nomeadamente em relação ao conhecimento do assunto a tratar. Apesar do retorno melhorar um 

pouco, de forma geral haviam ainda muitas lacunas quanto às atividades programada, embora tenha sido notável, 

alguma preocupação por parte dos membros em avisarem quando iriam preencher a grelha ou em se desculparem 

pela ocupação demasiada de tempo e trabalho para o fazer. 

16 a 20 de Fevereiro de 

2015 

*Interrupção para férias de Carnaval de 16 a 18 de Fevereiro 

2 a 6 de Março de 2015 - “Professora D fala com a professora S (orientadora de turma), alertando-a para um aluno que nada fez em aula. 

“O aluno x não quer trabalhar, senta-se lá atrás, responde torto e não faz nada, mesmo nada!” 

- Então e chamaste-o a atenção? 

- Sim, mandei-o sentar-se cá à frente e pedi que escrevesse o que estava a ditar, mas antes de sair da aula vi o 

caderno e não tinha escrito nada! 

- Vou falar com ele. – Diz prof. S.” 



9 a 13 de Março de 2015 Esta foi a semana em que se realizou a “Futurália” e deste modo, estive sempre disponível para ajudar em tudo o 

que fosse necessário, como indicado nas reuniões de coordenação prévias. Houve muito trabalho e complicações, 

que só quem está no “backstage” tem noção. A escola esteve num ritmo frenético em que se via toda a gente a 

correr de um lado para o outro, com materiais, apresentações, reuniões e preparação de alunos que iriam estar nas 

bancas da EPI, como anfitriões do espaço. Era necessário montar o espaço na própria FIL e foi visível a entreajuda 

dos profissionais para tal. Houve também interesse por parte dos membros em visitar a banca. Durante esta 

semana, alguns dias sentiu-se a diminuição de pessoal, tanto ao nível dos coordenadores e professores, como 

também ao nível dos alunos. 

16 a 20 de Março de 2015 Esta semana foi mais calma em termos de volume de trabalho que já era reduzido, tendo decorrido a “Futurália” na 

semana anterior. 

Nesta semana o diretor pediu-me que iniciasse o calendário do ano letivo 2015/2016. Para tal, requisitou à P da 

secretaria que me enviasse os calendários dos dois anos letivos anteriores, de modo a servir de exemplo quanto à 

metodologia e design do calendário. Quando falou comigo, realçou que este ano haveria menos dias úteis no 

calendário, devido ao facto das horas de FCT terem aumentado, como medida instituída pelo MEC. Deste modo, 

solicitava que dentro do possível se elaborasse em primeiro lugar um calendário geral com todos as datas dos 

momentos importantes a acontecerem. 

 

Entretanto, observa-se uma conversa entre as professoras: 

- “Olhem, vocês sabem da aluna B? Ela têm vindo às vossas aulas? (prof. T) 

- À minha tem estado a faltar… (prof. SO) 

- Ela veio à minha no outro dia para fazer uma recuperação, mas não passou (prof. A) 

- Pois mas ela tem estado a faltar às outras aulas, os professores já vieram falar comigo (prof. AL, orientadora de 



turma). 

- Ela no outro dia veio à minha aula, mas está muito diferente, até na maneira de vestir e de falar, não sei o que lhe 

aconteceu… parece que já não quer saber de nada e era uma aula tão boa e interessada a fotografia no 1º ano. 

Devias falar com os pais, já deve estar chumbada por faltas…” (DE). 

- Pois está! Mais um telefonemazinho para fazer logo à tarde.” (prof. A). 

6 a 10 de Abril Após diversas alterações do questionário sobre cultura organizacional a aplicar aos membros da organização, este 

foi aprovado pelo diretor. Durante esta semana reuniram-se assim os contactos necessários para enviar o inquérito 

por questionário a todos os possíveis intervenientes na ação escolar. Foram selecionados cerca de 30 emails entre 

coordenadores, professores internos, formadores externos e outros colaboradores. 

13 a 17 de Abril  

Em conversa informal com os membros na sala de almoço fala-se sobe a falta de normas e burocracia. “É pior não 

ter do que ter, porque as pessoas assim não sabem o que fazer, andam desorientadas. Temos de falar com não sei 

quantas pessoas antes para chegar onde queremos. E mesmo assim às vezes não somos bem sucedidos. 

20 a 24 de Abril Esta foi a semana do interturmas. Durante estes dias toda a escola esteve mobilizada para o interturmas. 

Realizaram-se muito poucas aulas, no entanto, estas davam lugar à visualização das apresentações e projetos 

elaborados pelos alunos. No caso das turmas de 1º ano, o cenário foi mais tranquilo e dentro da normalidade. Estes 

tiveram aulas no horário escolar, apesar de não cumprirem com os tempos letivos na totalidade. Deste modo, o 

diretor esteve durante toda a semana como jurado, sendo o interturmas um acontecimento importante na escola, 

em que se reúnem os alunos e fazem apresentações de trabalhos a profissionais do meio artístico, à semelhança do 

mercado de trabalho, onde tentamos vender o nosso produto, ou neste caso a tecnologia trazido pelos alunos. Nesta 

semana estive assim a acompanhar os projetos apresentados em auditório. 

27 a 1 de Maio Nesta semana realizei a entrevista ao diretor e aproveitei para colocar os meus diários de campo em dia. 



4 a 8 de Maio “Professora C apresenta uma queixa acerca de uma situação de mal comportamento de uma aluna, que não 

respeitou ou acatou a sua ordem em aula. Nisto, fala com a professora A, que a repreende, pois como 

orientadora de turma, diz-lhe que esta deveria ter falado primeiro com ela, em vez de tomar uma atitude, sem 

a consultar. “ – Este tipo de situações têm de ser comunicadas ao orientador de turma. Porque o mesmo que 

aconteceu na tua aula, pode acontecer com outro professor e assim, já vamos estar a par da situação da aluna. 

Não podemos simplesmente resolver tudo entre nós.” (professora A). 

18 a 22 de Maio de 2015 Durante esta semana, o diretor esteve fora em projetos internacionais. Foi possível falar com este no final da 

semana, em que se fez um apanhado acerca das atividades realizadas. 

 

25 a 29 de Maio de 2015 Nesta última semana, concluíram-se ainda alguns aspetos do projeto educativo e do plano anual de atividades. 

Todos os documentos produzidos foram entregues ao diretor.  

1 a 5 de Junho de 2015 Dia 3 de Junho tenho a reunião de despedida com o diretor. 

 



4. Grelha	de	Observação	

Data  Atividade observada  Duração  Interrupção 

30/09/2014 

Reunião de coordenação  4h   

Envia email  2 min   

Conversa com a professora D.  15 min   

Chamado por P.    5 min 

Continua conversa com a professora D.  3 min   

Pausa    20 min 

Entra na sua sala com professora D. novamente.  30 min   

Atende o telefone.    5 min 

Entra na sua sala a polícia.  25 min   

7 atividades  1h15m  30 min 

23/10/2014 

Conversa com professor R na sua sala.  20 m   

Falo com o Diretor na sua sala.  30 m   

Manda um email    5 min 

Abre o calendário de recuperações  10 min   

Atende o telefone    1 min 

Batem à porta os técnicos e conversam    3 min 

Saio da sala e entram os técnicos  20 min   

Recebe professores e aluna  25 min   

8 atividades  1h45m  9 min 



31/10/2014 

 

Conversa com professor na sua sala  40 min   

Atende telemóvel pessoal  10 min   

Pausa    15 min 

Falo com o diretor  30 min   

Atende o telefone    3 min 

P. bate à porta a pedir uma informação    1 min 

Chama o prof. R. e trocam informações através do vidro.    2 min 

Verifica o email    1 min 

Envia email para os professores e saio da sala.  3 min   

Elabora um protocolo para a Junta de Freguesia  20 min   

9 atividades  1h43m  22 min 

12/11/2014 

Reunião  4h30m   

P. vai falar com o Diretor à sala.  7 min   

Lê emails e responde.  20 min   

Consulta documentos.  8 min   

Faz uma lista de afazeres.  4 min   

Atende telefone.    2 min 

Envia email.  1 min   

Atende telemóvel.    3 min 

Fala com professor P.  5 min   

Fala com professora R.  10 min   



Pausa    7 min 

Recebe pais/encarregados de educação  35 min   

Faz uma chamada.  5 min   

Liga para P.  1 min   

Fala com P. na sua sala  17 min   

Total  14 atividades  1h23min  12 min 

10/12/2014 

Verifica os emails  15 min   

Fala com professora A.  20 min   

Envia email.  2 min   

Faz uma chamada  3 min   

Fala com professora A1.  5 min   

Recebe J.  10 min   

Recebe aluno.  5 min   

Atende telefone.    6 min 

Recebe presidente da junta  45 min   

Chama P.  13 min   

Pausa    12 min 

É chamado a outro piso para uma emergência.    20 min 

Documento Erasmus +  15 min   

Total  12 atividades  2h13min  38 min 

5/01/2015  Reunião com a Junta de Freguesia  2h30m   



Elabora o documento dos incentivos  1h30m   

Envia email sobre a futurália.  10 min   

P. bate à porta a pedir uma informação    3 min 

Envia email sobre os mini‐cursos  15 min   

Elabora projeto educativo  45 min   

Faz uma chamada  12 min   

Fala com professora P.  10 min   

Avalia um cartaz.  3 min   

Recebe telefonema.  5 min   

Atende o telemóvel    1 min 

Vê emails  5 min   

Liga a P e P vem à sua sala.  5 min   

Recebe a Dra.  1h30   

Trata os questionários de satisfação do 1º período.  2h30   

Total  15 atividades  8h50m  4 min 

 



5. Documentos	produzidos	no	âmbito	do	estágio:	

5.1. Guião	do	projeto	educativo	

	

	

 

     
 

 

 

(LEMA) 

“Não é o que aprendes. É como aprendes.” 

 

(Ano) 

2015-2019 

 

 

ÍNDICE 

 

1) Identidade e cultura da instituição 

2) Caracterização do meio 

3) Recursos 

a) Recursos humanos 

b) Recursos materiais 

c) Recursos financeiros 

4) Funcionamento global da escola 

5) Sucesso educativo dos alunos 

6) Matriz SWOT 

i) Pontos fortes e pontos fracos; Oportunidade e Ameaças 

7) Missão, valores e visão 

8) Objetivos e metas 

9) Objetivo central e objetivos estratégicos 

10) Princípios orientadores da ação 

11) Metas, indicadores e meios de verificação 

12) Organização escolar 



13) Redes, parcerias e protocolos 

14) Áreas e modalidades de qualificação 

15) Monitorização e avaliação do projeto educativo 

16) Estratégia de comunicação e divulgação 

 

a) DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

I. IDENTIDADE E CULTURA DA INSTITUIÇÃO 

Breve análise da identidade e da cultura da instituição e da sua filosofia e modo de estar, 

das suas perspetivas pedagógicas, das suas metodologias, da sua ligação ao meio e do 

reconhecimento social do seu papel, com o objetivo de identificar os elementos específicos e 

diferenciadores da escola. 

 

II. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

Breve descrição do contexto local: aspetos demográficos, económicos e do emprego que 

podem contribuir para a definição de uma resposta da escola às necessidades. 

 

III. RECURSOS HUMANOS 

Pessoal docente: tipo de contratação, a antiguidade, as áreas de formação para que se 

encontra qualificado, experiência em educação e formação e ligação ao tecido empresarial. 

Pessoal não docente: técnicos de psicologia e orientação, de apoio e acompanhamento aos 

alunos, de ligação às empresas, de marketing. 

1. Professores da área técnica profissionais em atividade 

IV. RECURSOS MATERIAIS 

Breve descrição do estado em que se encontram as instalações e/ou da sua necessidade de 

ampliação ou requalificação, bem como da suficiência ou insuficiência de equipamentos para as 

diferentes áreas de educação e formação - recursos materiais disponíveis (instalações 

qualificadas, áreas de formação com equipamentos ajustados, etc.) E recursos materiais 

necessários. 

 

2. Equipamento atualizado 

 

V. RECURSOS FINANCEIROS 

Identificar o tipo de financiamento existente, bem como os respetivos meios financeiros 

disponíveis e, em particular, o grau de autonomia financeira, as fontes de financiamento, a 

dependência de financiamentos externos, etc. 



 

VI. FUNCIONAMENTO GLOBAL DA ESCOLA 

1) Aspetos de comunicação entre os diferentes órgãos da escola;  

2) Análise da distribuição letiva (disciplinas e módulos), organização dos horários (carga 

horária semanal uniforme ou distribuição letiva consoante a carga modular); 

3) Provas de aptidão profissional (caráter da prova e participação das organizações 

empresariais e sindicais no júri); 

4) Angariação e organização da formação em contexto de trabalho (escola ou alunos) 

5) Visitas ao tecido empresarial (visitas de estudo a empresas, formação participada; 

contactos prévios para preparação da formação em contexto de trabalho); 

6) Participação das empresas na vida da escola (pareceres, seminários, formação, estágios, 

emprego); 

7) Apoios educativos; 

8) Processos de recuperação. 

 

VII. SUCESSO EDUCATIVO DOS ALUNOS 

Taxas de sucesso educativo, taxas de ingresso no ensino superior, taxas de 

empregabilidade, taxas de empregabilidade na área de formação, tempo médio para encontrar o 

primeiro emprego após a formação. 

i. ABANDONO ESCOLAR 

Taxas de insucesso educativo, desistência, absentismo, faltas à formação em contexto de 

trabalho, trabalhos e projetos por apresentar, recuperações, etc. 

Análise Externa 

I. As características do tecido empresarial envolvente e as principais competências 

profissionais requeridas para o seu desenvolvimento;  

II. Posicionamento, no meio envolvente, da rede de instituições parceiras; 

III. A dinâmica demográfica; 

IV. A caracterização socioeconómica das famílias;  

V. A situação local de emprego (tendências de oferta e de procura);  

VI. A oferta formativa de outras escolas e centros de formação da área de influência;  

VII. As orientações traçadas no âmbito da rede de oferta formativa;  

VIII. A imagem externa da escola. 

MATRIZ SWOT 

I. Análise interna: Pontos fortes e Pontos fracos; 

II. Análise externa: Oportunidades e Ameaças. 

 



b) MISSÃO (VALORES) E VISÃO (VANTAGEM COMPETITVA) 

a) Missão: Propósito da organização; fundamenta-se num conjunto de valores, de 

princípios, que são próprios da organização que ajudam a definir a sua identidade no contexto 

económico e social em que opera; principais serviços que oferece e a diferenciam. 

 

b) Visão: uma ambição, um ideal, um estado que a organização pretende alcançar num 

período temporal relativamente longo; capacidade de antecipação de um estado futuro desejável 

a alcançar, prospetiva. 

 

 

c) OBJETIVOS E METAS 

d) OBJETIVO CENTRAL E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1) Critérios principais: 

 Pertinência, dirigido à resolução de um problema ou ao aproveitamento de uma 

oportunidade; 

 Mobilização deve conduzir à realização de uma ação; 

 Exequibilidade, deve traduzir uma ambição mas ser realizável; 

 Aceitação, a capacidade de mobilização e de envolvimento das partes na consecução do 

objetivo pressupõe a aceitação e adesão ao proposto; 

 Coerência, deve contribuir para a obtenção de outros objetivos de nível superior e 

complementar outros objetivos do mesmo nível.  

2) Um objetivo deve cumprir o seguinte conjunto de requisitos: 

• Exprimir de forma precisa o que se quer atingir; 

• Explicitar os meios para a sua consecução; 

• Fixar o momento a ser atingido. 

 

"A Epi tem como missão formar indivíduos com competências profissionais 

alicerçadas na criatividade, no trabalho em equipa e no método, bem como no 

potenciar das valências pessoais, através de um ensino personalizado em que se 

trabalha o saber saber, o saber fazer e o saber estar." 

X "Promover a imaginação, a experimentação e a descoberta, abrindo espaço ao 

talento de jovens que se pretendem criativos, atuantes, competitivos e inovadores, 

alicerçado em modelos formativos de grande componente prática." 



Neste sentido não é suficiente enunciar de forma geral o objetivo, há que adicionar outros 

elementos que o concretizam e lhe introduzem profundidade e precisão, há que o quantificar, 

qualificar e temporalizar 

c) X Objetivo central 
i. Objetivos estratégicos ou linhas prioritárias de ação? 

 

 "Centrar toda a sua atividade no aluno, como indutor de estratégias e processos; 

 Promover a aquisição de competências técnicas, conceptuais e pessoais nos alunos 

preparando-os como cidadão ativo, dialogante, responsável e gerador de novas mentalidades; 

 Facultar uma sólida formação aos seus alunos, capaz de os preparar para integrar a vida 

ativa e prosseguimento de estudos, baseado numa forte assunção da formação ao longo da vida; 

 Desenvolver o sentido social dos alunos através da realização de projetos em 

colaboração com entidades sociais e culturais; 

 Promover o saber fazer e o saber estar, assente numa metodologia em projetos 

multidisciplinares." 

 

II. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE AÇÃO 

1. Estímulo à criatividade 

2. Formação baseada no desenvolvimento projetos 

3. Competências profissionais e técnicas 

4. Competências pessoais 

5. Forte ligação ao mercado de trabalho 

6. Professores da área técnica profissionais em atividade 

7. Equipamento atualizado 

8. Estímulo à criatividade 

9. Realização projetos reais 

10. Projetos desenvolvidos em equipas multidisciplinares 

11. Dimensão social e cidadania 

 

III. METAS, INDICADORES E MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

e) Metas: A meta deve explicitar, de forma quantificada, o que se pretende atingir, a 

qualidade do que se quer atingir e o momento em que se quer atingir. Para a avaliação das metas 

é indispensável construir indicadores de medida objetivamente verificáveis para aferir os 

resultados obtidos e o grau de consecução dos objetivos. 

f) As metas que permitem verificar a consecução não só do objetivo central mas também 

dos objetivos estratégicos. 

 



 

EXEMPLO ABAIXO 

 

 

 

g) X ORGANIZAÇÃO ESCOLAR (ORGANIGRAMA DA ORGANIZAÇÃO) 

Um organigrama da organização e do modo como se processa a comunicação entre os 

diferentes sectores da escola devem ser referidos os critérios de constituição de turmas, bem 

como da organização dos horários de alunos e professores e do calendário escolar. Também 

fazer-se uma breve descrição da forma de distribuição das funções docentes e da organização da 

componente letiva e da formação em contexto de trabalho. 

 

h) √ REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS 

Breve referência ao tipo de redes a que pertence a instituição quer a nível nacional quer 

internacional, bem como à existência de parcerias e protocolos de educação e formação, fazer-se 

uma referência aos mais significativos, de modo a dar a conhecer a cada um o que a instituição 

oferece aos jovens candidatos a frequentar a escola. 

 

i) ÁREAS E MODALIDADES DE QUALIFICAÇÃO 
 

j) Definição das áreas de formação e dos cursos a desenvolver em articulação com fatores 

externos à escola, tais como a empregabilidade dos cursos, a oferta da rede e a autorização ou o 

financiamento para a abertura de novas turmas. 



k) A oferta formativa concreta não deve estar descrita no documento do projeto educativo, 

porque não é um elemento estratégico, mas a aposta numa determinada área de especialização, 

bem como tipologia de ensino já o é. Assim, a oferta escolar e formativa deve ser remetida para 

os planos plurianuais de atividade. No entanto, o projeto educativo deve prever caminhos e 

orientações para a oferta qualificante, ao nível das áreas de formação e tipologias em que 

pretende apostar, particularmente tratando-se de organizações especializadas em áreas de 

formação particulares. 

 

l) MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

 Plano de avaliação 

a) Para que serve a avaliação do projeto educativo? 

a. Aferir se a sua formulação é ajustada aos objetivos preconizados; 

b. Acompanhar a qualidade da sua execução; 

c. Verificar se os resultados e os objetivos propostos foram atingidos. 

b) Quem vai avaliar? 

c) O que é que vai ser avaliado? Ex: construir gráficos de evolução de resultados (sucesso 

educativo, abandono escolar, indisciplina, empregabilidade, etc.). 

d) Qual o tempo esperado para atingir os objetivos? 

e) Como se vai avaliar? 

a. Métodos, os instrumentos e as ferramentas de recolha de dados 

1. DETERMINAR A AMOSTRA 

2. Quem? (alunos, professores, pais, funcionários, etc.) 

3. Qual o número de amostra? 

4. Como recolher a informação juntos desses? Quais os instrumentos mais adequados 

(entrevistas, inquéritos, focus group, dados estatísticos, observação direta, análise documental, 

etc.) 

5. Quem recolhe a informação? 

f) ANÁLISE DE DADOS 

1. Quantitativa (estatísticas, …) 

2. Qualitativa (relatórios, registos, análise de conteúdo, …) 

g) CONSERVAR A INFORMAÇÃO 

 Determinar o modo como essa informação deve estar disponível para eventuais 

consultas. 

h) SINTETIZAR A INFORMAÇÃO E ELABORAR O RELATÓRIO 



Aqui devem referenciar-se não só os resultados e conclusões da avaliação, como também 

evidenciar problemas detetados e apresentar recomendações de ajustamento ou correção de 

estratégias. 

 

m) ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

O relatório de avaliação deverá ser presente ao diretor que o distribuirá para análise aos 

departamentos curriculares e ao conselho pedagógico para validação. Após aprovação em 

conselho geral deverá ser divulgado à comunidade educativa 

1. Como divulgar e dar a conhecer a oferta formativa da escola?  

2. X Existe promoção das atividades da escola e dos seus resultados para o exterior? 

3. X Existem meios de comunicação interna dos projetos, das atividades, dos eventos em 

que a escola participa? 

 

I. COMUNICAÇÃO INTERNA 

De uma comunicação interna eficaz decorre a adesão à missão e ao projeto da escola, isto 

é, a partilha de valores e interesses comuns. Ex: coordenação das atividades, uma integração das 

ações; linha orientadora de consolidação do papel que cada um tem a desempenhar para o 

sucesso da organização. 

 SELEÇÃO DOS MEIOS 

a. Ofícios, circulares e memorandos; 

b. Relatórios de atividade, boletim informativo; 

c. Jornal escolar; 

d. Painéis de fixação em locais de encontro ou reunião; 

e. Correio eletrónico. 

 

II. COMUNICAÇÃO EXTERNA 

1. Construir uma identidade institucional através do logótipo e conceção da “imagem de 

marca” cujo objetivo é “ser reconhecido para ser conhecido”. 

2. Marketing direto ou outros meios (internet - o site da escola -, os mass-media, a 

publicidade), outros canais e suportes. 

Imprensa local, rádio local; 

 SELEÇÃO DOS MEIOS 

1. Distribuição em locais públicos (cafés, lojas, instituições) de brochuras ou folhetos com 

divulgação da escola (oferta formativa, atividades, eventos, etc.); 

2. Divulgação da oferta formativa junto de outras escolas do concelho ou região; 

3. Investimento em publicidade: outdoors, cartazes, mupis, etc.; 



4. Organização de eventos públicos (torneios desportivos, concertos, concursos, festas, 

etc.) Abertos à comunidade envolvente; 

5. Site da escola na internet. 

 

 O PROJETO EDUCATIVO DEVE SER APRESENTADO A TODA A 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

A apresentação do projeto educativo pode, então, traduzir-se numa sessão solene aberta a 

toda a comunidade educativa - representantes das forças vivas do meio (parceiros económicos, 

instituições, autarquia, escolas do concelho, antigos alunos, etc.). 

 

2. ELEMENTOS COMPLEMENTARES DO PROJETO EDUCATIVO: 

2.1. PLANO ANUAL E PLURIANUAL DE ATIVIDADES 

a) Oferta formativa 

b) Formação em contexto de trabalho 

c) Atividades e projetos 

d) Formação dos recursos humanos 

e) Internacionalização da instituição 

f) Abertura da escola ao meio 
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VISÃO | MISSÃO | VALORES 

 

Visão 

Uma escola profissional de referência na formação para as áreas das indústrias criativas com base na 

qualidade e inovação dos projetos desenvolvidos e no sucesso dos seus dos seus alunos. 

 

Missão 

A EPI tem como missão formar indivíduos com competências profissionais alicerçadas na criatividade 

e  capacidade  técnica,  no  trabalho  em  equipa,  no  método  projeto,  bem  como  no  potenciar  das 

valências pessoais e de cidadania, através de um ensino personalizado em que se trabalha o saber, o 

saber fazer e o saber estar. 

 

Valores 

Na prática pedagógica a Escola assenta em valores em que o uso da liberdade e o respeito pelo outro 

e pela diferença são essenciais. Estes valores essenciais devem nortear todas as ações e atividades a 

desenvolver pela escola numa apropriação pela prática nas atitudes. 

● Autonomia 

● Cidadania Ativa 

● Competência 

● Criatividade 

● Disciplina 

● Profissionalismo 

● Respeito mútuo 

● Responsabilidade 

● Rigor 

● Solidariedade 

● Tolerância 

● Transparência 

 

 

 



O nosso lema 

“Não é o que aprendes. É como aprendes.” 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ESCOLA 

Princípios Orientadores do Processo Formativo 

A  escola  rege‐se  por  princípios  que  orientam  todas  as  decisões  na  escola,  quer  sejam  de  ordem 

organizativa, metodológica, mas principalmente as de caráter pedagógico. São princípios que no geral 

estão na génese da criação da escola e que vieram do projeta da ETIC, com as necessárias adaptações 

inerentes à evolução verificada em todos os aspetos da sociedade. 

 Professores da componente técnica são profissionais em atividade 

 Ligação ao mercado de trabalho 

 Formação no desenvolvimento de projeto 

 Estímulo à criatividade 

 Competências pessoais 

 Competências profissionais e técnicas 

 Desenvolvimento trabalhos reais 

 Dimensão social e de cidadania 

 Promoção de equipas multidisciplinares 

 Equipamento atualizado 

 

Áreas de formação 

A EPI é a Escola Profissional da ETIC. 

A Escola Profissional de Imagem posiciona‐se como uma escola “especializada” nas áreas da imagem, 

comunicação, som, produção e artística, na qual a criatividade representa uma perspetiva essencial 

na elaboração de conteúdos como resposta aos novos conceitos de comunicação, utilizando as novas 

tecnologias de  comunicação. Este  tem  sido um processo de  integração  sustentado, partindo dos 3 

cursos específicos com que  iniciou a sua atividade formativa (Vídeo | Fotografia | Desenho Gráfico) 

para um leque de oferta formativa que abrange diversas áreas que se interligam e se complementam 



entre  si  respondendo  às  necessidades  de  uma  sociedade  onde  a  importância  das  chamadas 

“indústrias criativas” é cada vez mais elevada.  

Hoje apresenta uma oferta formativa em áreas como a imagem nas suas diversas formas e suportes, 

no som, na música, na produção e nas artes performativas. 

 

Área Geográfica 

A EPI situa‐se no Concelho de Lisboa, na Misericórdia, uma nova freguesia que resulta da união das 

anteriores Encarnação, Santa Catarina, Mercês e São Paulo.  

O edificado da freguesia é antigo e a zona circundante à Escola (Junto à Praça da Ribeira) apresenta 

características  mais  industriais  que  presentemente  está  a  sofrer  algumas  alterações,  até  pela 

requalificação de alguns espaços ganhando protagonismo como zona cultural e de lazer tendo surgido 

vários projetos  inovadores. Esta  freguesia  tem vindo a perder população mas ganha no número de 

alojamentos (7%), sendo uma das freguesias da Cidade onde ocorrem mais obras de reabilitação (9% 

dos alvarás). 

Em termos de rede de transportes esta área geográfica apresenta‐se como uma das mais importantes 

da cidade de Lisboa, através do seu “Nó de Transportes” do Cais do Sodré onde confluem os vários 

eixos de entrada na cidade ou de  ligação das  redes de  transportes  ( Fluvial Margem Sul | CP Linha 

Cascais | Metro | Carris e  ligação próxima ás  restantes, CP Sintra e CP Azambuja), possibilitando a 

assunção de uma resposta formativa nestas áreas de abrangência regional. A EPI apresenta‐se como 

uma verdadeira escola “especializada” de abrangência REGIONAL com alunos de toda região Grande 

Lisboa, contribuindo para uma complementaridade necessária da oferta. 

Outro aspeto a salientar, relaciona‐se com a atividade noturna. A EPI situa‐se numa zona privilegiada 

e  num meio  envolvente,  no  que  respeita  a  espaços  turísticos,  de  comércio  e  lazer  frequentados 

essencialmente por jovens e pelos turistas que visitam Lisboa. 

 

História da Escola 

Escola Profissional de Imagem foi criada nos primeiros anos de funcionamento do sistema, através da 

celebração de Contrato  Programa  entre  o Ministério  da  Educação  e  a  ETIC,  sendo  assim  uma  das 

escolas profissionais mais antigas, com parcerias importantes, bem equipada, dando especial atenção 

ao  saber  fazer  sabendo  estar. Os  cursos profissionais que ministra,  autorizados pelo ministério da 

Educação, são todos eles de nível secundário e em áreas específicas e de grande inovação. 



● 1993 Criada a EPI ‐ Escola Profissional de Imagem através de Contrato Programa celebrado 

entre  a  ETIC  ‐  Escola  Técnica  Imagem  e  Comunicação  e  o  Ministério  da  Educação 

(Departamento do Ensino Secundário).  

● Inicia a lecionação de 3 cursos: Fotografia; Design Gráfico; Vídeo, propostos pela escola que 

elaborou todo o programa curricular, num total de 3 turmas. 

● Em 1995 inicia a lecionação do curso de Multimédia 

● Em 1997  inicia o  curso de Desenho Animado,  cujo programa  curricular é elaborado pela 

Escola. 

● Em 1998 inicia a lecionação do curso de Design de Equipamentos. 

● Em 2000 apresenta projeto no âmbito do Programa Leonardo da Vinci e desde ai coloca 

alunos em estágios profissionais em vários países da U.E. até à data e participa em vários 

projetos internacionais. 

● Em 2002 Inicia a formação artística através dos cursos de Música‐Instrumento; Produção e 

Tecnologias da Música e curso de Técnico de Áudio. 

● Em  2002  recebe  os  alunos  provenientes  da  Escola  Profissional  de Música  de  Almada, 

assegurando a sua formação. 

● Em 2002 amplia as suas instalações de forma a receber os alunos dos novos cursos. 

● Em  2005  participa  na  revisão  curricular  do  ensino  profissional  sendo  responsável  pela 

elaboração  de  vários  programas  curriculares  da  componente  de  formação  técnica,  em 

alguns cursos pela totalidade desta componente. 

● Em  2006  apresenta  proposta  de  curso  de  Organização  de  Eventos  ao  Ministério  da 

Educação, iniciando a sua lecionação em 2008. 

● Em 2008 é responsável pela elaboração dos referenciais de formação de vários cursos para 

a ANQ. 

● Em 2009 é  responsável pela elaboração dos  instrumentos de  avaliação e  certificação de 

vários referenciais de formação (KIT RVC Profissional) para a ANQ. 

● Em 2009 é conferida autorização de lecionação de mais 5 cursos, passando para uma oferta 

formativa composta por 15 cursos. 

● Em 2009 oferece pela primeira vez o curso de Interpretação (Ator). 

● Em 2010 é conferida autorização de lecionação de mais 2 cursos, consolidando a sua oferta 

nas áreas artísticas e com um total de 17 cursos, embora sé estejam em funcionamento 10 



● 2013 início dos estágios curriculares no âmbito de Projetos Europeus 

● 2013 / 2014 realizam‐se 20 eventos comemorativos do 20 anos da EPI 

 

Cursos e Tipologias de Formação 

A principal oferta formativa da EPI são os Cursos Profissionais de nível secundário, integrados na Rede 

de  Oferta  Formativa  do Ministério  da  Educação,  conferindo  Diploma  de  Ensino  Secundário  e  de 

Certificado Profissional de nível 4 do Quadro Nacional e Quadro Europeu de Qualificações. 

Atualmente são dez cursos em funcionamento: 

● Animação 2D e 3D 

● Design (Interiores e Exteriores) 

● Design Gráfico 

● Fotografia 

● Interpretação 

● Multimédia 

● Organização de Eventos 

● Produção e Tecnologias da Música 

● Som 

● Vídeo 

Além destes cursos em  funcionamento a EPI  tem mais 7 cursos autorizados para a  sua  lecionação, 

todos eles nas mesmas áreas ou conexas, que podem ser propostos para lecionação de acordo com as 

necessidades. 

A EPI por vezes  realiza outras  tipologias de cursos  tendo em conta dois grandes pilares, serem nas 

mesmas  áreas  de  formação  ou  serem  de  nível  secundário.  Já  foram  lecionados  CET  ‐  Cursos 

Especialização  Tecnológica;  CEF  ‐ Cursos  Educação  e  Formação,  cursos  curtos,  cursos  de  iniciação, 

cursos para crianças em parcerias com museus. A EPI está aberta a estudar e a implementar diversas 

tipologias de formação que se enquadrem no seu projeto. 

 

Número de Turmas 

O  número  de  turmas  a  iniciar  anualmente  na  EPI  obedece  à  aprovação  prévia  do  organismo 

dependente do Ministério da Educação (DGEst – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares). Tem 



tido períodos de alguma estabilidade com algum decréscimo nos últimos anos, mas que se pretende 

que estabilize entre as 21 e as 24 turmas, 7 ou 8 turmas por cada um dos anos de curso. 

 

O crescimento do nº de turmas na EPI. Turmas que iniciaram e Total de Turmas em cada ano. 

RECURSOS DA ESCOLA 

 

Recursos humanos 

A EPI é a escola Profissional da ETIC pelo que muitos dos recursos humanos são partilhados pelas duas 

escolas de acordo com as competências necessárias para a  lecionação dos conteúdos de cada uma 

das unidades de formação ou para a prestação de serviços comuns. 

A EPI já possui um núcleo base de professores e formadores que garante a qualidade pedagógica da 

formação ministrada. No que se  refere às componentes sócio‐cultural e científica, o corpo docente 

possui habilitação para a docência de acordo com os normativos em vigor, sendo bastante estável e  

que na generalidade já integra o quadro da escola desde à vários anos.  

A Equipa de  formadores das componentes  técnicas dos cursos, tem sido uma base essencial para a 

qualidade  técnica ministrada  pela  escola. Oriundos,  na  sua  generalidade,  do mercado  de  trabalho 

transportam  para  a  escola  e  para  os  seus  alunos  todo  o  conhecimento  que  adquiriram,  quer  em 

termos técnicos quer em termos de  ligações e conhecimentos, contribuindo assim para uma melhor 

formação  dos  seus  alunos.  Esta  permanente  ligação  com  o mercado  de  trabalho  possibilita  uma 

atualização permanente dos conteúdos e metodologias que respondam eficazmente às necessidades 



do mercado  laboral, uma  relação que permite o acesso dos alunos aos  intervenientes no mercado, 

quer  sejam profissionais quer  sejam empresas, muitas vezes  sendo os  facilitadores da execução de 

trabalhos  por  parte  dos  alunos  e  do  acesso  a  estágios  pelos mesmos  durante  a  componente  de 

Formação  em Contexto  de  Trabalho. Denota‐se, na  generalidade,  uma  boa  relação  com os  alunos 

estando  disponíveis  para  o  seu  acompanhamento,  mesmo  fora  das  atividades  letivas  prestando 

esclarecimento e acompanhando os projetos dos alunos. 

A  lecionação  é  efetuada  por matérias  específicas  de  que  são  especialistas  e  não  por  disciplinas, 

concentrando‐se  assim  no  módulo  como  unidade  orgânica  desta  colaboração.  A  seleção  dos 

formadores  assenta  na  análise  curricular,  quer  em  termos  académicos,  mas  essencialmente  em 

termos profissionais através do seu portfólio, com a realização de entrevista. Esta forma de recrutar 

os formadores das áreas técnicas tem sido bastante proveitosa para os alunos,  já que os coloca em 

contacto com a experiência profissional do mercado de trabalho. Mas para que se possa garantir uma 

qualidade pedagógica, estes formadores são possuidores do Certificado de Aptidão Pedagógica, além 

da experiência em formação que a generalidade possui. 

A  estrutura  pedagógica  da  escola  assenta  em  muito  na  figura  do  Coordenador  de  Curso,  que 

possibilita uma organização específica de cada curso tendo em consideração o seu perfil técnico. Uma 

equipa  liderada pela Direção Pedagógica planifica a  formação de cada um dos cursos atendendo às 

suas especificidades, mas de  forma  interligada  com as atividades e planificações  comuns, quer em 

termos de processo formativo quer em termos de desenvolvimento de projetos  interdisciplinares. A 

cada um dos cursos corresponde uma coordenação, verificando‐se em alguns casos a acumulação de 

mais  que  um  curso  na mesma  pessoa,  em  situações  em  que  ligação  entre  os  dois  cursos,  ou  de 

competências do coordenador, é uma realidade e promove ganhos de eficiência pedagógica. Esta é 

uma  das  razões  para  a  designação  do  coordenador  do  curso,  que  seja  profissional  ou  tenha 

conhecimento  na  área,  ou  em  algumas  das  áreas,  profissionais  do  curso,  possibilitando  um 

acompanhamento  técnico  e  pedagógico  muito  próximo  dos  alunos  e  fortalecendo  as  suas 

competências  técnicas e profissionais durante o processo  formativo,  além de promover uma  forte 

ligação dos coordenadores à escola e ao seu projeto.  

Esta equipa  tem demonstrado uma boa capacidade de  trabalho em equipa, o que  tem permitido a 

realização de vários projetos  com a participação de alunos dos diferentes  cursos o que potencia o 

trabalho interdisciplinar e em equipa dos próprios alunos durante a sua aprendizagem. Com uma boa 

relação  com  os  alunos  dos  cursos  sob  a  sua  coordenação  e  com  os  formadores  da  componente 



técnica  permite  um  acompanhamento  muito  próximo  da  formação  ministrada  e  articulação  da 

mesma,  nomeadamente  entre  os  vários módulos  e  conteúdos  do  curso,  indo  por  vezes  além  dos 

aspetos formativos abrangendo os aspetos pessoais que têm influência no processo formativo.  

O Orientador Educativo de Turma tem um papel muito  importante essencialmente nas vertentes de 

ligação aos Pais e Encarregados de Educação, no acompanhamento do aluno e na colaboração com o 

Coordenador de curso. 

Diversos serviços encontram‐se agregados, servindo a ETIC e a EPI, como seja o Gabinete Observação 

e Integração Profissional; o Gabinete de Comunicação; Centro de Recursos e Equipamento; Equipa de 

manutenção de equipamentos e apoio  informático; Equipa de Assistentes Pedagógicos; Segurança; 

Limpeza, entre outros. 

 

Instalações 

Em termos de espaços a EPI partilha muitos dos recursos com a ETIC, tendo vindo a adequar as suas 

instalações às necessidades de formação, tornando‐as mais eficientes e dotando‐as das características 

necessárias às várias componentes de formação. Atualmente a escola divide as suas atividades em 3 

espaços, todos eles muito próximos, e que servem objetivos de formação distintos. Um espaço onde 

impera  as  salas  técnicas  específicas dos  vários  cursos, um  espaço destinado  a  salas  teóricas e um 

espaço destinado ao ensino da componente artística e algum tipo de formação mais específica. Numa 

ótica  de  rentabilização  de  espaços  e  de  equipamentos,  cada  um  por  si,  não  pode  ser  afeto  em 

exclusivo  a  apenas  um  curso, mas  sim uma utilização  criteriosa  e  de  acordo  com  as  necessidades 

específicas de cada aula ou sessão de formação. Este modelo de gestão de espaços e equipamentos é 

o resultado da verificação do cruzamento e complementaridade de conteúdos dos diversos cursos. 

Existem  ainda  protocolos  que  visam  a  utilização  de  espaço  para  fins  específicos,  como  o  pavilhão 

desportivo que possibilita a lecionação das aulas da disciplina de Educação Física ou como o teatro” A 

Barraca” e a Sociedade Guilherme Cossoul para aulas e espetáculos de teatro e dança.  

Todas as salas estão equipadas com sistema de projeção vídeo e computador para professor. 

Na generalidade, as salas estão equipadas para 24 postos de trabalho individuais possibilitando assim 

uma prática efetiva das componentes técnicas. Em alguns casos o posto de trabalho é para 2 alunos, 

nomeadamente  nas  situações  em  que  o  processo  de  trabalho  é  baseado  em  equipa  e  raramente 

individual. 

 



LISTAGEM ESPAÇOS EPI 

Tipo de Sala Total Tipo de Sala  Total

Sala Teórica Turma  18 Sala Pós‐Produção Vídeo Digital (MAC + PC)  2

Sala de Visionamento Turma  2 Estúdio de Som c/ Captação 3

Sala Teórica com Piano  1 Sala Pós‐Produção Áudio Digital (MAC + PC)  2

Sala Estiradores Design  1 Estúdio de Fotografia 2

Sala Estiradores / Mesa de Luz  1 Laboratório de Fotografia 1

Sala Computadores MM  1 Auditório 1

Sala Computadores DE / FO  1 Sala de Espetáculos (multiusos)  1

Sala Computadores Animação  1 Sala Teatro 1

Sala Computadores PC / TIC  1 Bar / Alunos 2

Sala Computadores MAC / DG  1 Sala Trabalho Estudo 2

Estúdio de Vídeo  1 Armazém de Equipamento – Centro Recursos  1

Régie de Vídeo  1 Secretaria / Atendimento 2

Sala Reuniões  2 Sala Coordenação e Professores  1

 

 

Equipamentos 

Em  termos  de  equipamento,  tem  sido  política  da  escola  dotar  a  formação  com  equipamentos 

(hardware e  software  incluídos) o mais  similar  ao que os  alunos quando  terminarem o  seu  curso, 

encontrarão no mercado de trabalho, o que se traduz num  investimento anual bastante avultado. A 

escola possui o  equipamento necessário para ministrar  a  formação dos  cursos  sem que os  alunos 

tenham de adquirir equipamento. As salas de computadores das mais diversas áreas técnicas estão 

equipadas  com  um  posto  de  trabalho  por  aluno,  com  algumas  exceções  em  que  o  processo  de 

trabalho é assente em trabalho de equipa. 



Além de  todo o equipamento existente e  instalado nas  salas  técnicas, nomeadamente estúdios de 

vídeo, estúdio de fotografia e estúdios de som, existe todo uma gama de equipamentos portáteis que 

é requisitado para  a lecionação das aulas e realização de trabalhos práticos.  

Por  outro  lado  os  alunos  podem  utilizar  o  equipamento  e  salas  técnicas  para  projetos  próprios, 

mediante requisição e que possuam competência para operar com o equipamento.  

Não nos parece que a  listagem de equipamento seja essencial para se conhecer as capacidades da 

escola  pelo  que  pelo menos  neste  aspeto  É  ESSENCIAL  VISITAR  A  ESCOLA  E  CONHECER OS  SEUS 

RECURSOS. 

 

Financeiros 

A EPI está  integrada na  rede de oferta de Cursos Profissionais,  recebendo  subvenção  financeira do 

Ministério da Educação de acordo com a legislação e normativos em vigor. 

Esta subvenção é destinada ao pagamento dos custos de  funcionamento dos cursos, não prevendo, 

nem custos de investimento, nem de outras necessidades pedagógicas em que o modelo de formação 

adotado pela EPI assenta. por outro lado o valor deste apoio inalterado desde a sua criação, à mais de 

8 anos foi recente reduzido. 

Os alunos da EPI inscrevem‐se no GADE ‐ Gabinete Apoio e Desenvolvimento Extracurricular, pagando 

uma mensalidade  e  usufruindo  de  todo  um  conjunto  de  atividades  e  de  possibilidades,  desde  a 

contribuição para o custo das visitas de estudo; utilização dos equipamentos e espaços técnicos para 

desenvolvimento  de  projetos  pessoais;  plafond  para  impressão  e  fotocópias;  acesso  a material  de 

estudo  e  de  formação  de  acordo  com  a  especificidade  das  disciplinas  e  do  curso  em  substituição 

manuais escolares; participação em projetos internacionais sem custos; entre outros. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO CANDIDATOS E ALUNOS 

 

Candidaturas 

Numa  análise  das  candidaturas  apresentadas  anualmente  à  escola,  podem‐se  retirar  alguns  dados 

estatísticos, pese embora a noção que de acordo  com a oferta  formativa apresentada anualmente 

pela escola, pode levar a desvios tendo em conta os cursos específicos em candidatura. Assim foram 

utilizadas as médias referentes aos últimos 3 anos de candidaturas. 



 

Vagas | Candidatos 

 

Verifica‐se  uma  diferença  bastante  elevada  entre  o  número  de  intenções  de  candidatura  e  as 

candidaturas efetivas. A relação candidaturas efetivas com as vagas existentes pode  levar a um erro 

de análise já que se verifica que em determinados curso a relação entre vagas e candidatos é muito 

grande enquanto noutros os candidatos são pouco mais que as vagas. 

 

Candidatos por Género  

 

Verifica‐se que em questão de género, os candidatos apresentam uma relação percentual  idêntica à 

apresentada na população dos alunos matriculados na escola. 



  

Candidatos pela Frequência Académica Anterior 

 

Verifica‐se que mais de 60% dos candidatos vêm diretamente da frequência do 9º Ano, mas cerca de 

38%  dos  candidatos  optam  por  recomeçar  de  ovo  o  percurso  no  ensino  secundário,  uns  com 

frequência do 10º Ano (24%) e outros já com frequência do 11º Ano (14%) 

 

Candidatos por Concelho de Residência 

 

Este dado reflete a especificidade e a regionalidade da Escola Profissional de Imagem em que 90% dos 

candidatos são oriundos de 10 Concelhos da Área da Grande Lisboa e em que o peso dos candidatos 

do Concelho de Lisboa é “apenas” de 18%. A EPI É UMA ESCOLA QUE SERVE TODA UMA REGIÃO. Os 



restantes candidatos vêm de todo o território nacional como Faro, Guarda, Açores, Aveiro, Alenquer, 

entre tantos outros Concelhos. 

 

Meio como Candidatos Tomaram Conhecimento da EPI 

 

 

Verifica‐se  que  a  informação  pela  família  e  amigos  ainda  é  a  forma mais  comum  dos  candidatos 

tomarem conhecimento da escola, mas de  referir o sistemático aumento da  informação através da 

internet. 

 

Alunos 

Embora sem dados estatísticos, tem‐se verificado uma alteração do perfil de aluno que chega à EPI. 

Aliado  às  características  expressas  nos  diversos  dados  sobre  os  alunos  da  EPI,  podem‐se  apontar 

algumas características que se depreendem da postura dos alunos nas diversas atividades da escola. 

Sem ser com dados científicos ou estatísticos verifica‐se que uma grande parte dos alunos: 

 São hábeis a trabalhar com as tecnologias 

 Absorvem o conhecimento essencialmente pelo “estímulo visual” 

 Demonstram uma atitude passiva não procurando o conhecimento 

 Não são possuidores de métodos de trabalho e/ou de estudo 

 Um maior número apresenta‐se com problemas de “depressões” e problemas “psicológicos” 

 Um maior número apresenta‐se com dificuldades de aprendizagem 



 Um grande número não é possuidor de conhecimentos básicos que deveriam estar adquiridos, 

especialmente em algumas disciplinas 

 Um maior número pretende ingressar no ensino superior 

 Um maior número vê o curso profissional como o prosseguimento de estudos de uma forma 

“diferente” 

 Apresenta‐se um maior número de famílias monoparentais e com relacionamentos difíceis 

 Um maior número apresenta‐se com dificuldades económicas 

 

A  estes  aspetos  temos  de  integrar  as  necessidades  das  empresas  e  do mercado  de  trabalho  nas 

preocupações da escola e que terão de estar sempre presentes, já que são, em geral, transversais. 

 Gerais: Enquanto ser humano e cidadão, abrangendo a vertente social e cultural, ser solidário 

com respeito pelos outros e pelo meio envolvente.  

 Pessoais:  responsabilidade, auto estima,  socialização,  criatividade,  inovador, empreendedor, 

integridade / honestidade, iniciativa, comunicação, disciplina, pontualidade. 

 Profissionais:  aprendizagem de  conhecimentos de  índole  científico  e  tecnológico de  acordo 

com o perfil de formação dos respetivos cursos. Hábitos de trabalho, quer individuais, quer em 

equipa. Aplicação dos conhecimentos adquiridos na resolução de problemas. 

 Interpessoais: Trabalho em equipa,  liderança, gestão de diferenças, organização de trabalho, 

cooperação 

 

Alunos por área de residência 



 

Dados referentes ao ano letivo 2014 / 2015. 

Ressalta  a  diversidade  de  áreas  de  residência  dos  alunos  da  EPI  abrangendo  toda  a  Área 

Metropolitana  de  Lisboa.  Os  alunos  da  EPI  são  provenientes  de  toda  a  área  da  grande  Lisboa, 

reforçando o  raio geográfico de atuação da escola a uma área geográfica bastante alargada, a que 

ainda  se pode associar o  facto de alunos provenientes de outras  regiões do país, o que coloca em 

evidência a identificação da Escola, como uma escola especialista, sendo procurada pela sua formação 

e não apenas pela sua situação geográfica 

 

Área de Residência de Alunos à Entrada 

  2002  2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013 2014

Lisboa  13%  26%  22%  17%  22%  21%  14%  18%  19%  22%  15%  25%  16% 

Margem Sul  32%  22%  17%  14%  10%  23%  17%  24%  23%  18%  22%  22%  15% 

Linha Sintra  19%  10%  15%  16%  12% 14% 13% 12% 15%  16%  20% 12% 15%

Linha Cascais  7%  15%  18%  13%  13%  17%  12%  16%  12%  23%  25%  21%  30% 

Loures | Oeste  19%  20%  21%  26%  37%  12%  36%  26%  22%  17%  13%  16%  22% 

Outros  9%  7%  8%  14%  6%  14%  7%  4%  10%  3%  5%  4%  3% 

 



 

Idade Média de Alunos à Entrada 

 

Verifica‐se uma diminuição acentuada da  idade média dos alunos à entrada,  fruto das políticas de 

educação com a escolaridade obrigatória de 18 anos e a via profissional ser cada vez mais uma opção 

para concluir o ensino secundário para os jovens e famílias. 

 

Escolaridade de Alunos à Entrada 

 

Tem  vindo  a manter‐se  ao  longo  dos  últimos  10  anos  (com  a  exceção  de  2006)  a  tendência  da 

percentagem de alunos vindo diretamente do 9º Ano situar‐se a  rondar os 60%. Cerca de 40% dos 

alunos da EPI, mesmo já tendo frequentado o ensino secundário, preferem dar um novo rumo à sua 

vida académica e profissional, iniciando um novo percurso. 



 

Alunos quanto ao Género à Entrada 

 

As variações apresentadas são o reflexo da especificidade dos cursos em candidatura e a  iniciar em 

cada ano  já que existem cursos mais propensos a serem  frequentados por um dos géneros. Som e 

Produção Musical são cursos quase exclusivamente masculinos enquanto Foto e Interpretação muito 

mais femininos. 

 

Habilitações Académicas dos Pais 

De  uma  forma  notória  tem  vindo  a  diminuir  o  número  de  Pais  /  Mães  que  apresentam  como 

habilitações até ao ensino básico, representando o ensino secundário e o superior a habilitação com 

maior representação. As Mães possuem maior percentagem com habilitações de ensino superior. Os 

Pais representam uma percentagem assinalável de “desconhecido” o que pode indicar o crescimento 

de famílias monoparentais, ficando os filhos a cargo da Mãe. 

 

Habilitações da Mãe 



 

 

Habilitações dos Pais 

 

 

 

Resultados Escola 2002 / 2014 



 

Média dos  resultados da escola por  ciclo de  formação. No  final do  ciclo de  formação de 3  anos  a 

situação em  se encontra o aluno. A percentagem de Conclusão  / Não Conclusão pode  ser alterada 

com os alunos que concluem os módulos em atraso no ano seguinte a terminar o ciclo de formação. 

 

Aproveitamento escolar 

No  que  concerne  aos  resultados de  aproveitamento  verifica‐se  que  a  percentagem  de  alunos  que 

inicia o 3º ano do seu ciclo de formação está a decrescer, dado que está diretamente relacionado com 

o número de rescisões / desistências. De salientar que a maioria dos alunos que entra no 3º ano o faz 

com poucos módulos em atraso, só com cerca de 10% destes alunos entra com mais de 6 módulos em 

atraso, logo em condições de concluir o curso nos 3 anos do ciclo de formação. Na realidade o 3º ano 

com a execução da PAP e com a realização da FCT – Estágio, tem levado a que alguns alunos acabem 

por  deixar módulos  em  atraso,  não  concluindo  no  ciclo  de  formação,  sendo  que  alguns  deles  o 

terminam durante o ano  letivo seguinte. Por outro  lado as medidas  implementadas em 2012 com a 

criação de Apoios e Incentivos têm contribuído para que um maior nº de alunos a frequentar o 2º e 3º 

ano esteja com zero módulos em atraso cifrando‐se no ano de 2014 em 48% destes alunos. 

 

Assiduidade 

Com a implementação de medidas de criação de Apoios e Incentivos no ano de 2012, cuja atribuição 

ou manutenção  está  dependente  dos  resultados  dos  alunos,  quer  em  termos  de  resultados, mas 

igualmente  em  termos  de  assiduidade,  esta  tem  vindo  a  melhorar  de  uma  forma  geral  com  a 



consolidação da medida e da interiorização dos benefícios que é para os alunos e as suas famílias, a 

atribuição destes apoios. 

No entanto, devido à especificidade dos cursos profissionais, do modelo de oferta formativa da escola 

em que não existem turmas de todos os cursos em todos os anos, a possibilidade de recuperação, o 

funcionamento  por módulo  e  não  por  disciplina,  o  sistema  de  avaliação modular,  é muito  difícil 

idealizar um sistema que leve os alunos a cumprirem com o dever de assiduidade em pleno. 

 

Desistência 

Tendo por base os dados referentes à seleção dos últimos anos e  igualmente os dados referentes a 

matrículas,  aliado  a  todas  condicionantes  que  advêm  da  estrutura  e  legislação  dos  cursos 

profissionais,  tem vindo a verificar‐se um aumento de  rescisões / desistências nestes últimos anos, 

que se cifra na ordem dos 16% ao longo do ciclo de formação, sendo inferior em termos totais já que 

alguns aluno acabam por integrar ciclos de formação seguintes. 

Pela observação das causas para a desistência, podem colocar‐se em 4 níveis de razões: 

 Aplicação  do  Regulamento  Interno  –  essencialmente  quando  o  aluno  ultrapassa  o  limite 

estabelecido  de  faltas  injustificadas  ou  excede  o  número  de módulos  em  atraso  permitido 

para a  inscrição no ano seguinte. Este fator representa cerca de 13% do total das rescisões / 

desistências no ciclo de formação. 

 Problemas Pessoais / Doença – Com o acréscimo de problemas pessoais a vários níveis, quer 

familiares,  quer  de  carácter  “psicológico”  vários  alunos, mesmo  com  a  ajuda  de  diversos 

intervenientes  onde  se  enquadra  a  escola,  não  consegue  concluir  o  seu  ciclo  de  estudos, 

optando por abandonar a escola. A grande maioria destes casos assenta numa necessidade de 

tratamento  e  acompanhamento  que  não  se  consegue  conciliar  com  a  necessidade  do 

cumprimento  das  regras  estabelecidas.  Cada  ano  se  verificam  mais  casos  de  alunos 

identificados  com  alguns  destes  problemas,  são  cerca  de  40%  do  total  das  rescisões  / 

desistências no ciclo de formação. 

 Problemas Económicos – Esta é uma causa que tem vindo a aumentar, verifica‐se que é uma 

razão  apresentada  cada  vez  mais  vezes.  O  aumento  do  custo  de  transportes  na  área 

metropolitana de Lisboa para os alunos foi brutal nos últimos anos e é apenas um dos fatores 

identificáveis  que  impossibilita  a  continuidade  na  escola.  As  situações  de  necessidade 

económica  nas  famílias  refletem‐se  no  número  de  alunos  que  trabalha  enquanto  está  a 



frequentar o curso e tem levado a que alguns alunos coloquem como prioridade, a resolução 

dos  seus  problemas  económicos  e  da  sua  família.  Este  fator  representa  22%  do  total  das 

rescisões / desistências no ciclo de formação. 

 Alunos  que,  depois  de  frequentarem  um  curso,  decidem  alterar  a  sua  área  de  formação 

mudando de curso. São cerca de 13% do total das desistências. 

 Outra razão prende‐se com a mudança de residência do agregado familiar para  fora da área 

geográfica da escola, optando os alunos por  solicitar a  transferência para outra escola. Este 

fator representa 9% do total das rescisões / desistências no ciclo de formação.  

Esta questão é muito importante e muito preocupante, já que os indicadores podem apresentar uma 

tendência  para  aumentar  o  número  de  alunos  que  poderão  estar  em  risco  com  todas  as 

consequências pedagógicas que daí advêm. 

 

Taxas de empregabilidade 

 

 

Taxas de ingresso no ensino superior 

 

 

Análise SWOT 

PONTOS FORTES  PONTOS FRACOS

 Professores são profissionais no ativo 

 Equipamentos atualizados 

 Escola especializada nas áreas criativas 

 Parcerias 

 Escola de abrangência regional. 

 Projetos Reais 

 Projetos multidisciplinares 

 Projetos Internacionais 

 Relação entre a Comunidade Educativa 

 Associação à marca ETIC 

 Instalações 

 Comunicação interna e externa 

 Uniformização de procedimentos 

 Manutenção Equipamentos e espaços 

 Articulação entre as disciplinas 



OPORTUNIDADES  AMEAÇAS

 Localização geográfica 

 Novas tipologias de formação 

 Diferenciação pelo modelo 

 Meta  oficial  a  atingir  de  alunos  nas  vias 

profissionalizantes 

 Investimento nas áreas criativas 

 Diminuição do nº de alunos (Taxa Natalidade)

 Concorrência escolas secundárias 

 Concorrência Escolas Profissionais 

 Uniformização da oferta formativa 

 Políticas  de  restrição  na  aprovação  das 

turmas 

 

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Organograma 

 

 

 

 

O que nos Diferencia 



FCT ‐ Formação em Contexto de Trabalho 

A planificação de FCT é da competência da escola de acordo com a legislação em vigor, permitindo a 

sua  implementação  para  que  os  objetivos  pretendidos  possam  ser  atingidos.  Após  a  alteração  à 

estrutura curricular dos cursos profissionais em 2013 que veio a aumentar a carga horária de FCT a 

EPI passou a organizar a FCT dos seus cursos em 3 momentos distintos, um em cada ano de curso e 

que cada um deles pretende atingir um objetivo específico. 

Para  a  planificação  desta  componente  de  formação  foram  tidos  em  conta  os  objetivos  e  as 

especificidades  destas  áreas  formativas  ligadas  às  indústrias  criativas,  bem  como  a  forma  de 

organização do trabalho e das equipas. 

No 1º ano os alunos  têm de  realizar um  trabalho  técnico  colocando em prática os  conhecimentos 

adquiridos  e  utilizando  a  metodologia  de  conceção,  planificação  e  implementação  de  projetos 

adaptado a cada uma das áreas em que o aluno está em formação. Trabalho realizado em equipa e 

planificado na última semana de atividades letivas. 

No  2º  ano  os  alunos  em  FCT  são  colocados  numa  situação  de  atividade  como  profissional 

independente  ou  de  equipa  por  projeto  implementando  a  Escola  uma metodologia  que  promova, 

essencialmente 5 grandes objetivos. 

Em  primeiro  lugar  promover  a  aplicação  prática  dos  conhecimentos  adquiridos  durante  a  sua 

formação e que eleve os seus conhecimentos técnicos trabalhando em produtos reais e promovendo 

o seu portfólio. 

Em  segundo  lugar  que  coloque  os  alunos  em  situação  de  resposta  idêntica  ao  de  um  profissional 

liberal,  respondendo  a  “encomendas”  de  entidades  exteriores  promovendo  assim  as  suas 

competências profissionais e pessoais de organização de trabalho, cumprimento prazos, adaptação às 

solicitações do  “cliente”, entre outras, mesmo  com o  acompanhamento mais direto por parte dos 

coordenadores e professores/formadores. 

Em  terceiro  lugar,  promover  o  trabalho  em  equipa,  quer  entre  alunos  da  mesma  área,  mas 

essencialmente  com  alunos  de  outras  áreas,  através  de  trabalho  em  equipas  multidisciplinares, 

contribuindo  para  o  projeto  e  para  os  produtos  finais  com  as  competências  específicas  da  sua 

formação técnica. 

Em quarto lugar funcionar como motivador da componente de cidadania ativa e participativa, através 

da análise e conhecimento de diversos assuntos de cariz social ou cultural e que ao serem trabalhados 

tecnicamente, são alvo da sua consciencialização por parte dos alunos. 



Em quinto  lugar promover a colaboração com entidades exteriores de cariz social, de solidariedade 

social ou cultural, contribuindo para a realização de trabalhos ou produtos que sejam uma mais‐valia 

para  essas  instituições  e  que  de  outra  forma,  através  do  mercado,  não  teriam  possibilidade  de 

adquirir. 

Este processo tem‐se revelado bastante produtivo em todos os seus objetivos, estando  já muito do 

trabalho produzido a ser utilizado pelas diversas instituições com que foi acordada a colaboração. 

No 3º ano os alunos são colocados em estágio curricular em empresas a exercerem  funções na sua 

área de  formação durante  cerca de 10  semanas. É um momento de aprendizagem, especialmente 

com a sua integração em equipas produtivas nas empresas e cimentando a aprendizagem efetuada a 

escola. Nesta fase pretende‐se que o aluno se familiarize com a situação laboral de integração numa 

empresa. Em alguns casos a Escola  tem conseguido que os melhores alunos  realizem o seu estágio 

curricular num outro País Europeu ao abrigo de programas de mobilidade. 

Todo  este  percurso  que  é  proposto  ao  aluno  em  FCT  pretende  que  as  competências  técnicas, 

profissionais e pessoais necessárias ao desempenho profissional, sejam desenvolvidas, contribuindo 

de  forma  bastante  relevante  para  o  aluno  termine  o  seu  curso  com  um  portfólio  de  trabalhos 

bastante rico, sendo que alguns deles são trabalhos reais aplicados e utilizados pelos clientes e não 

apenas académicos. 

 

Estágios Profissionais 

Além do estágio curricular de  realização obrigatória para a conclusão do curso, a escola através do 

Gabinete Observação e  Inserção Profissional, coloca vários diplomados em estágio, respondendo às 

solicitações  das  empresas.  Os  diplomados  interessados  inscrevem‐se  no  Gabinete  que  a  cada 

solicitação disponibilizará os contatos de acordo com o perfil e competências pretendidas. É a própria 

empresa que procede à entrevista e seleção dos diplomados cujos contatos  foram disponibilizados. 

Este processo é  igualmente  implementado para dar resposta, não a estágios, mas às solicitações de 

empresas dos vários setores que necessitam da realização de trabalhos. 

 

Projetos Internacionais 

Desde  o  ano  2000  a  Escola  tem  vindo  a  participar  em  diversos  projetos  internacionais  quer  de 

desenvolvimento  de  parcerias  e  de  produtos,  quer  de mobilidade.  Todos  eles  têm  permitido  uma 

partilha de conhecimento e de boas práticas de diversos parceiros, o que possibilitou a introdução de 



metodologias, processos e soluções na Escola depois de adaptadas à  realidade da Escola e do País, 

mas  que  vieram  contribuir  para  uma  ação  educativa  de maior  qualidade,  especialmente  os  que 

possibilitaram  a  realização  de  visitas  de  estudo  a  vários  professores  da  Escola  a  outras  escolas 

europeias. 

No entanto a maior parte destes projetos foi de mobilidade para os alunos, que permitiu a realização 

de  centenas  de  estágios  –  curriculares  e  profissionais  –  nos mais  diversos  países  europeus.  Estes 

projetos  além  de  contribuírem  para  o  desenvolvimento  da  consciência  e  cidadania  Europeia, 

incrementado o  conhecimento da diversidade  cultural existente na União, promove de uma  forma 

eficaz a autonomia, o desenvolvimento da capacidade técnica, as competências pessoais de trabalho 

em equipa e de adaptação a uma nova realidade a par de outras como a promoção do conhecimento 

de línguas. 

Este projetos são realizados em conjunto pelas duas escolas EPI e ETIC o que, além das mais valias de 

otimização dos recursos permite ainda uma relação e  interação entre alunos das duas tipologias de 

ensino – Profissional e Técnico. 

 

Os 297 Alunos abrangidos pelos projetos de mobilidade por Ano 

 

 

Nº. Alunos abrangidos pelos projetos de mobilidade por Área de Formação 
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Nº. Alunos abrangidos pelos projetos de mobilidade por Género 
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Interturmas 

Este  projeto  é  implementado  durante  o  2º  ano  do  curso  e  pretende  promover  a 

interdisciplinariedade,  o  trabalho  de  equipa  e  a  formação  de  equipas  multidisciplinares, 

complementando  a  Formação  em  Contexto  de  Trabalho.  são  formadas  as  equipas  de  projeto 

compostas por  alunos do 2º  ano e  integrando  cada equipa elementos de  todos  as  turmas  /  curso 

numa  visão multidisciplinar da mesma. Cada equipa  tem um  coordenador  responsável  coadjuvado 

por  professores  quer  da  componente  socio  cultural  quer  da  componente  técnica.  estas  equipas 

respondem e terão de efetuar um trabalho de acordo com o briefing disponibilizado, concebendo e 

realizando todas as fases de concretização do produto, desde a ideia até à apresentação do produto. 

É uma forma de articular a realização de trabalhos em equipas em que cada um contribui com as suas 

competências, nomeadamente as técnicas e profissionais. A concretização do projetos é efetuado nas 

datas  planificadas  e  definidas  em  calendário  letivo,  terminando  com  a  apresentação  pública  dos 

produtos  realizados por  todas as equipas perante um  Júri  com elementos da escola e externos de 

acordo com o trabalho a realizar em cada ano. 

Este  projeto  além  de  todos  os  objetivos  já  enunciados,  permite  um  conhecimento  por  parte  dos 

alunos, quer das competências de cada um dos outros cursos, quer de alunos que possam vir a ser 

convidados a integrar equipas de projetos em caso de necessidade. 
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Apoios e Incentivos 

Atenta às dificuldades económicas em geral e dos seus alunos e  famílias a EPI  tomou medidas que 

possibilitassem um apoio económico aos seus alunos, mas sem descurar o reconhecimento do mérito 

do percurso escolar. Assim foram criados mecanismos de apoio e de  incentivo ao mérito académico 

que se reflete na mensalidade do GADE com reduções de 25 e 50%. 

Foram criadas duas vertentes: Apoio e Incentivos. O Apoio é concedido de acordo com a situação do 

aluno  perante  a  segurança  social  através  da  apresentação  de  declaração  da  mesma  com  a  sua 

inclusão  nos  escalões  1  ou  2  e  a  sua manutenção  em  cada  período  letivo  está  dependente  do 

desempenho do aluno em termos académicos, nomeadamente da sua assiduidade. Os Incentivos são 

conferidos para reconhecer o mérito do desempenho académico do aluno, pelos resultados, terminar 

o ano  letivo sem módulos em atraso, ou ainda com uma média de  igual ou superior a 15 valores, e 

igualmente pela assiduidade com menos de um total de 8 faltas em cada período letivo. 

Estas medidas  revelaram‐se bastante  importantes e contribuíram para que a média de assiduidade 

dos alunos aumentasse bastante, bem como o aproveitamento.  

Com a possibilidade de alguns destes apoios ou incentivos poderem ser acumuláveis, verifica‐se casos 

em que a mensalidade do GADE é reduzida em 50%, chegando em alguns casos à redução total. 

 

 

 

Os dados sobre os alunos sem módulos (zero) em atraso abrangem apenas os alunos do 2º e 3º ano, 

pelo que a percentagem é bastante elevada, cerca de 48%. 
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Projeto Mentoria 

A  Escola  iniciou  no  ano  2014  /  15  a  implementação  a  título  experimental  um  projeto  de 

acompanhamento de alunos através de uma “Mentoria” e que é a adaptação de um projeto europeu. 

É uma  iniciativa que pretende proporcionar  aos  alunos da  EPI o  acompanhamento de um Mentor 

dando apoio ao aluno, quer seja sua vida académica ou pessoal. conta com a colaboração voluntária 

de pessoas, que no percurso de vida  tenham atingido os seus objetivos e que assi, possa  servir de 

motivação e orientação para os alunos. 

Não é um apoio a nível de “explicações” é antes um processo de ajuda que visa ajudar a encontrar os 

meios e a motivação para ultrapassar os seus problemas. Pretende‐se que o Mentor não esteja ligado 

hierarquicamente  ao  aluno na  escola  (não  é o  seu professor), mas  sim  alguém que  seja  encarado 

como uma ajuda de uma pessoa mais experiente. Caso a experiência seja avaliada de forma positiva, 

pretende‐se que os ex‐alunos diplomados da EPI sejam envolvidos no projeto, já que conhecem bem 

a  escola,  reconhecem  a  importância  que  teve  a  sua  passagem  por  esta  e  estão  em  condições  de 

transmitir a sua experiencia ao mesmo tempo que prologam a sua relação com a Escola. 

 

 

REDES E PARCERIAS 

A EPI apresenta uma forte  ligação com mercado de trabalho e com as entidades exteriores à escola, 

estabelecendo parceria com diversas instituições, entre as quais: 

 ANPC – Autoridade Nacional Proteção Civil 

 Junta Freguesia da Estrela 

 Junta Freguesia da Misericórdia 

 AIP ‐ Associação Portuguesa de Imagem; 

 APMP ‐ Associação para a Promoção da Multimédia em Portugal; 

 CPD ‐ Centro Português de Design; 

 Agência Nacional Erasmus + 

 CML_DAEV (Câmara Municipal de Lisboa); 

 DRELVT (Direção Regional de Educação de Lisboa e vale do Tejo); 

 CCB (Centro Cultural de Belém); 



 Fundação Portuguesa das telecomunicações; 

 Museu da Marioneta 

 EGEAC 

 Comissão Social Freguesia 

 ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional; 

 ANESPO (Associação de Escolas Profissionais). 

  

A EPI  tem‐se  associado, quer autonomamente quer em parceria  com  a ETIC,  a eventos de  grande 

visibilidade na  cidade de  Lisboa,  tais  como, o Rock  in Rio  Lisboa  (2004, 2006,  2008,  2010,  2012  e 

2014),  Doc  Lisboa,  Lisboa  Dakar,  Estoril  Open,  entre  outros.  São  também  parceiros,  todas  as 

instituições  de  solidariedade  e  intervenção  social  e  empresas  que  possibilitam  a  realização  dos 

"projetos reais" no 2º ano. 

Ainda  no  âmbito  da  "Formação  em Contexto  de  Trabalho",  no  3º  ano,  a  EPI  tem  vindo  a  realizar 

parcerias com várias empresas e instituições das quais se realçam as seguintes: 

IADE‐U  (Instituto  de  Arte,  Design  e  Empresa  ‐  Universitário)  Animagest;  Accedo;  Beactive;  Blim 

Records; Cinemate; D&D Audiovisuais;  IMAGEnation; Lisboa Records; Media capital; Junta Freguesia 

Santos‐o‐Velho; SDD  (Santos District Design); Motorpress; Office Centre; RTP  (Rádio e Televisão de 

Portugal);  SIC  (Sociedade  Independente  de  Comunicação); Utopia;  Valentim  de  Carvalho  Estúdios; 

Creative Sales; Digital K; Plural Entertainment Portugal S.A.; Duck  in  the  ice cube; Rede Record; TVI 

(Televisão Independente); Ydreams, entre outras. 

Relativamente  a  projetos  europeus,  a  EPI  participa  desde  1999  em  programas  de  mobilidade, 

nomeadamente,  o  Erasmus  +,  Leonardo  da Vinci  e  o  Comenius,  com  quem mantém  uma  parceria 

profissional.  

Em  termos  internacionais a EPI e a ETIC  têm protocolos estabelecidos com  Instituições de  forma a 

possibilitar o prosseguimento da formação nas áreas, nomeadamente através dos HND da ETIC com 

conclusão em 1 ano numa instituição do sistema Britânico. 

 

COMUNICAÇÃO 

Tem  sido  desenvolvido  um  esforço  em  melhorar  a  comunicação  da  escola,  quer  quanto  à 

comunicação interna, quer quanto à externa. O site da escola está atualizado e é funcional em termos 

de gestão, necessitando de algumas melhorias. Neste aspeto a área do portfólio deve ser melhorada 



para comunicar para o exterior os trabalhos realizados nas diversas disciplinas e cursos, até porque 

responde a um dado relativo à forma como os candidatos tomam conhecimento da escola, sendo a 

internet um dos principais meios. A página ainda está apenas em língua portuguesa o que é limitativo 

nas parcerias internacionais. 

São ainda utilizadas as redes sociais para comunicar e especialmente divulgar as diversas atividades 

que vão acontecendo nos processos formativos dos vários cursos e turmas. 

No que respeita à ligação com as escolas básicas e secundárias (fornecedoras de candidatos) mantém‐

se o modelo que tem vindo a ser utilizado, respondendo às solicitação das escolas para visitarem a EPI 

ou para a EPI se apresentar na escola. Foram criados minicursos das áreas da oferta formativa da EPI 

que proporcionam a possibilidade aos alunos do 8º e 9ª ano a descoberta e decisão dos possíveis 

percursos formativos e profissionais no secundário.  

Presença  em  locais  de  divulgação  como  a  Futurália  e  em  eventos  levados  a  cabo  pelas  entidades 

ligadas ao Ministério da Educação. 

A comunicação interna e com os alunos e encarregados de educação, além das reuniões presenciais, é 

essencialmente  assente  no  correio  eletrónico  e  em  termos  de  situação  pedagógica  dos  alunos  é 

disponibilizada informação online do percurso formativo do aluno, desde classificações, assiduidade, 

horário e calendário letivo, quase tudo em tempo real. 

 

 

OBJETIVOS 

A estratégia da EPI deve assentar na prossecução de várias linhas de atuação começando por definir 

as  grandes  áreas  de  intervenção  –  Dimensões  de  Atuação  –  na  quais  se  inserem  os  Objetivos 

Estratégicos e dentro destes os Objetivos Específicos.  

Na elaboração dos objetivos são definidas as metas a atingir, o período temporal e os indicadores de 

verificação para a avaliação da sua execução. Para a prossecução dos objetivos específicos terão de 

ser definidas as atividades que vão concorrer para os mesmos serem atingidos com a indicação para 

cada uma delas dos indicadores de avaliação. 

 

b) Objetivos gerais 

‐ Melhorar o sucesso educativo; 

‐ Reduzir o absentismo e o abandono escolar; 



‐ Prevenir os comportamentos de risco; 

‐ Promover a interdisiplinaridade 

‐ Promover as relações externas 

‐ Promover a atualização e inovação constantes 

 

Objetivos estratégicos 

1) Promover a aquisição de competências técnicas, conceptuais e pessoais nos alunos; 

2) Fomentar atitudes e comportamentos adequados à aprendizagem e ao saber estar em 

sociedade; 

3) Desenvolver os valores sociais e de cidadania; 

4) Promover a realização de projetos interdisciplinares; 

5) Promover a participação e envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida 

escolar dos alunos; 

6) Aumentar o  nível de segurança da escola. 

 



5.4. Manual	de	participação	disciplinar	

 

	

Manual de procedimento da participação disciplinar 

 

Qualificação da Infração 

A violação pelo aluno de algum dos seus deveres previstos neste regulamento, em termos que se 

revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da EPI ou das relações no 

âmbito da comunidade educativa, constitui infração disciplinar, passível da aplicação de 

medidas corretivas ou medidas disciplinares sancionatórias. 

 

Participação disciplinar 

1º. A ocorrência dos factos do comportamento assumido pelo aluno passível de ser 

qualificado de grave ou de muito grave deve ser participada por escrito, pelo professor ou 

funcionário não-docente que a presenciou ou dela teve conhecimento e de imediato reportada ao 

respetivo orientador educativo de turma (OET) ou ao coordenador de curso, exceto no caso de 

advertência em que tal não se releve pertinente; 

2º. O OET ou o coordenador de curso participa-o ao Diretor Pedagógico; 

3º. O Diretor Pedagógico estabelece o procedimento disciplinar, devendo fazê-lo no prazo 

de dois dias úteis, nomeando logo o instrutor, que deve ser um professor da escola. 

4º. O instrutor elabora a nota de culpa que deve ser entregue ao aluno e comunicada aos 

pais/encarregados de educação, no prazo máximo de cinco dias úteis, a conter: 

a. A identificação do autor da decisão; data em que a mesma foi proferida; e a 

fundamentação de facto e de direito que norteou tal decisão. 

b. Durante este período, deverá também proceder à audiência oral ou escrita dos 

interessados, em particular do aluno e, sendo menor, do respetivo encarregado de educação. 

5º. Finda a instrução, o instrutor elabora relatório fundamentado, em que consta: 

a. A qualificação do comportamento; a ponderação das circunstâncias atenuantes e 

agravantes da responsabilidade disciplinar; a proposta de aplicação da medida disciplinar ou, em 

alternativa, a proposta de arquivamento do processo. 

6º. O relatório do instrutor é remetido ao Diretor Pedagógico que, de acordo com a medida 

disciplinar a aplicar e as competências para tal, exerce o poder disciplinar ou convoca, para esse 

efeito, o conselho de turma disciplinar, que deve reunir no prazo máximo de dois dias úteis. 

7º. A decisão final do procedimento disciplinar deverá ser proferida no prazo máximo de 

dois dias úteis e notificada ao aluno e encarregado de educação pela forma mais expedita. 



Competência do professor 

O professor pode aplicar diretamente as seguintes medidas corretivas e disciplinares 

sancionatórias: 

a. Advertência;  

b. Ordem de saída da sala de aula; 

c. Apreensão de aparelhos tecnológicos e outros instrumentos, caso o aluno esteja a 

utilizá-los indevidamente durante a aula; 

d. Repreensão registada, quando a infração disciplinar for praticada na sala de aula. 

 

Competência do Orientador Educativo 

O OET pode aplicar e propor, após prévia averiguação sumária, se necessário, as seguintes 

medidas corretivas: 

a. Advertência; 

b. Repreensão registada; 

c. Realização de tarefas e atividades de integração escolar; 

d. Propor ao Coordenador ou Direção Técnico-Pedagógica, o condicionamento de acesso a 

espaços ou equipamentos. 

 

Competência do Diretor Pedagógico 

O Diretor Pedagógico tem competência para decidir e propor as seguintes medidas corretivas e 

disciplinares sancionatórias: 

a. Advertência; 

b. Condicionamento de acesso a espaços ou equipamentos; 

c. Repreensão registada; 

d. Suspensão da escola até dez dias úteis; 

e. Rescisão do Contrato Pedagógico. 

 



5.5. Síntese	da	atividade	pedagógica	

 

Visão 

Apenas três grupos apresentam alternativas diferentes à do slide: 

- Uma escola profissional de referência na formação para as áreas das indústri criativas com 

base na qualidade e inovação dos projetos desenvolvidos e no sucesso dos seus alunos 

- Somos uma escola profissional de excelência na formação e preparação de cidadãos 

conscientes, autónomos e competentes 

- Somos uma referência europeia no ensino das indústrias criativas, devido à taxa de sucesso 

dos alunos, à sua integração profissional e à qualidade de trabalhos curriculares e 

extracurriculares 

 

Missão 

Apenas dois grupos apresentam alternativas diferentes à do slide: 

- Cativar alunos, docentes e entidades empregadoras e parceiras que partilhem da nossa visão 

- Cooperar com os alunos para que se tornem cidadãos conscientes, aptos, sensíveis, racionais, 

capazes de otimizar o conhecimento face à mudança 

 

Valores 

Quanto a este item as respostas são diversas, não sendo sempre indicados valores. Entre as 

palavras mais mencionadas estão: 

- Autonomia; 

- Responsabilidade; 

- Competência (técnica e social); 

- Ética; 

- Cidadania; 

- Criatividade; 

- Solidariedade social; 

- Profissionalismo/integração profissional/experiência profissional 

 

Objetivo geral 

Apenas um grupo refere um exemplo de objetivo geral: 

- Ser a escola de referência nas indústrias criativas, do ponto de vista técnico/profissional e 

pessoal. 

 



Objetivo estratégicos 

Neste campo os grupos demonstram estar em acordo em relação aos seguintes objetivos: 

- Melhorar a ligação ao mercado de trabalho, promovendo parcerias 

- Reforçar a marca EPI perante o seu público-alvo, de modo a aumentar as inscrições 

- Melhorar a adequação dos cursos ao mercado de trabalho 

- Adequar os recursos técnicos e humanos às necessidades pedagógicas atuais 

- Promover a interdisciplinaridade 

- Promover a autonomia 

- Envolver os alunos, pais e as famílias na vida da escola, promovendo o sentido de comunidade 

- Aumentar o rigor técnico, científico e pedagógico 

- Incentivar à experimentação e ao talento, dando posterior visibilidade dos resultados 

 

Objetivo específicos 

Neste campo os grupos demonstram estar em acordo em relação aos seguintes objetivos: 

- Formação contínua de professores 

- Promover a interdisciplinaridade 

- Promover a criatividade através de atividades, espaços (rádio, clubes, associação de 

estudantes, sessões de cinema) 

- Aumentar o rigor na seleção e recrutamento de alunos na sua área vocacional (Operacionalizar 

um gabinete específico de forma a aumentar pelo menos 10% dos inscritos) 

- Organização de palestras/eventos/workshops para divulgação da escola e seus alunos 

(Garantir que 65% dos alunos cumpram as tarefas estipuladas com sucesso cumprindo os prazos 

e dando a devida visibilidade) 

- Promover o contacto com as entidades empregadoras, facilitando e viabilizando a participação 

da escola em atividades externas 

- Melhorar a taxa de sucesso escolar e motivação 

- Aumentar a competitividade 

- Apresentação anual dos trabalhos da escola sob a forma de uma Gala (envolvendo parceiros) 

 

Pontos fracos 

Este é o campo em que os grupos demonstram estar mais em acordo: 

- Instalações 

- Comunicação interna e externa 

- Divulgação da marca EPI (A escola é conhecida pela ETIC) 

- Uniformização de procedimentos internos/regulamento interno 



- Espaços e áreas de convívio 

- Articulação entre as disciplinas, áreas, cursos (conteúdos, atividades, projetos) 

- Autonomia dos alunos 

- Manutenção do equipamento 

- Higiene 

- Horários 

 

Pontos fortes 

Este campo apresenta alguns pontos abordados em quase todos os grupos: 

- Professores/Formadores profissionais no ativo 

- Localização geográfica 

- Facilidade de comunicação interna entre alunos, corpo docente e direção 

- Equipamentos e softwares adaptados à realidade do mercado 

- Disponibilidade de utilização dos equipamentos (facilidade de acesso) 

- Incentivos 

- Reputação/nome de referência da escola (ETIC) 

- Parcerias com entidades externas e internacionais 

 

Pontos contraditórios (aparece em ambos campos - pontos fortes/fracos) 

- Interligação entre os cursos 

- Aplicação dos conhecimentos adquiridos na área técnica aos conteúdos da sociocultural 

- Plataforma E-schooling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.1.	Matriz	SWOT	
 

Pontos fortes Pontos fracos 

 Professores são profissionais no ativo 
 Equipamentos atualizados 
 Escola especializada nas áreas criativas 
 Parcerias 
 Escola de abrangência regional 
 Projetos reais 
 Projetos multidisciplinares 
 Projetos Internacionais 
 Relação entre a comunidade educativa 
 Associação à marca ETIC 

 Instalações 
 Comunicação interna e externa 
 Uniformização de procedimentos 
 Manutenção equipamentos e espaços 
 Articulação entre as disciplinas 

Oportunidades Ameaças 

1. Localização geográfica 
2. Novas tipologias de formação 
3. Diferenciação pelo modelo 
4. Meta oficial a atingir de alunos nas vias 

profissionalizantes 
5. Investimento nas áreas criativas 

a) Diminuição do nº de alunos (Taxa Natalidade) 
b) Concorrência escolas secundárias 
c) Concorrência Escolas Profissionais 
d) Uniformização da oferta formativa 
e) Políticas de restrição na aprovação das turmas 

 

 



5.7. Organograma	

 

 

	

 



5.8. Calendário	Letivo	2015/2016	

 

Proposta de CALENDÁRIO LETIVO 2015/2016  
Resumo  

Início 1º Período Letivo  

15‐set‐15  

Reuniões Pais 1ºAno

17e18‐Set‐15  

Reuniões Pais 2º e 3ºAno

21‐Set‐15 a 01‐Out‐15  

Entrega Requerimentos de equivalência

23‐set‐15 

Prazo Candidatura Estágio Curricular Erasmus+

9‐out‐15  

Comunicação Resultados estágio Erasmus+

2‐nov‐15 

Entrega Diplomas Ciclo 2012

13‐nov‐15  

Entrega Requerimento Incentivo de Mérito e Assiduidade  

18‐dez‐15  

Final 1º Período Letivo  

17‐dez‐15 

Início 2º Período Letivo  

4‐jan‐16 

Reuniões Pais

05‐Jan‐16 a 22‐Jan‐16  

Interrupção Carnaval

08‐Fev‐16 a 10‐Fev‐16 

Apresentação Projetos Interturmas

7‐mar‐16  

Início Reuniões Pais 3ºAno

14‐mar‐16  

Entrega Requerimento Incentivo Mérito e Assiduidade  

18‐mar‐16  

Final 2º Período Letivo  

18‐mar‐16 

Época de Recuperações

21‐Mar‐15 a 01‐Abr‐16  

Início 3º Período Letivo  

4‐abr‐16 

Entrega Declarações FCT Empresas 3ºAno

4‐abr‐16  

Reunião Pais 1º e 2ºAno

4‐Abr‐16 a 22‐Abr‐16  

Entrega PAP

12‐abr‐16 

Início Apresentação PAP

19‐abr‐16  

Início FCT 3ºAno

2‐mai‐16 

Entrega Anteprojeto PAP 2ºAno

1‐jun‐16  

Início Apresentação Anteprojetos PAP 2ºAno

20‐jun‐16 

Final Aulas 1ºAno

24‐jun‐16 



FCT1ºAno

27‐Jun‐16 a 01‐Jul‐16 

Final Aulas 2ºAno

01‐jul‐16  

Final FCT 3ºAno

08‐jul‐16  

Final Atividades Letivas  

1‐jul‐16  

Início Renovação Matrícula

07‐jul‐16  

Limite Entrega Requerimento Incentivo de Mérito  

22‐jul‐16 

Época Especial de Recuperações

04‐Jul‐16 a 20‐Jul‐16  

Final Ano Letivo  

28‐jul‐16 

 



5.9. Calendário	de	recuperações	–	exemplar	do	curso	de	animação	2D	e	3D	

CALENDÁRIORECUPERAÇÕESÉPOCAESPECIAL2014/2015 

CURSO ANIMAÇÃO 2D|3D  

Disciplinas Ano  Nº Módulo  Módulo  Data  Hora  

Animação 

1º  1  Estética e Técnica de Animação I  14‐jul  15:50‐16:50  

1º  3  ElementosdaHistóriadaAnimação  14‐jul  17:00‐18:00  

1º  4  AnimaçãoI  15‐jul  15:50‐16:50  

1º  2  MétodosdeProdução  15‐jul  17:00‐18:00  

1º  5  AnimaçãoII  16‐jul  13:30‐14:30  

2º  6  EstéticaeTécnicadeAnimaçãoII  21‐jul  17:00‐18:00  

3º  7  EstéticaeTécnicadaAnimaçãoIII  24‐jul  17:00‐18:00  

3º  8  AnimaçãoIII  27‐jul  15:50‐16:50  



Projeto e Produção 
Animação  

1º  1  ConfiguraçãodeProjectosI  16‐jul  14:40‐15:40  

1º  2  RealizaçãodeProjectoI  16‐jul  15:50‐16:50  

2º  3  ConfiguraçãodeProjectosII  22‐jul  13:30‐14:30  

3º  4  ConfiguraçãodeProjectosIII  27‐jul  17:00‐18:00  

3º  5  RealizaçãodeProjectoII  28‐jul  13:30‐14:30  

3º  6  RealizaçãodeProjectoIII  28‐jul  14:40‐15:40  

Representação Gráfica  

1º  1 AnálisedeImagensI  16‐jul 17:00‐18:00  

1º  2 EstéticaeTécnicasdaImagemI  17‐jul 13:30‐14:30  

1º  3 RepresentaçãoGráficadaAnimaçãoI  17‐jul 14:40‐15:40  

1º  4 NarraçãoI  17‐jul 15:50‐16:50  

2º  7 AnálisedeImagensII  22‐jul 14:40‐15:40  



2º  8 RepresentaçãoGráficadaAnimaçãoII  22‐jul 15:50‐16:50  

2º  5 TratamentoDigitaldeImagem  22‐jul 17:00‐18:00  

2º  6 EstéticaeTécnicasdeImagemII  23‐jul 13:30‐14:30  

3º  9 EstéticaeTécnicasdaImagemIII  28‐jul 15:50‐16:50  

3º  10 RepresentaçãoGráficadaAnimaçãoIII  28‐jul 17:00‐18:00  

3º  11 NarraçãoII  29‐jul 13:30‐14:30  

Tecnologias Digitais  

1º  1 PinturaDigital  17‐jul 17:00‐18:00  

1º  2 Montagem  21‐jul 15:50‐16:50  

2º  3 Digitalização2D  23‐jul 14:40‐15:40  

2º  4 AnimaçãoDigital2DI  23‐jul 15:50‐16:50  

2º  5 AnimaçãoDigital2DII  23‐jul 17:00‐18:00  

2º  6 AnimaçãoDigital3DI  24‐jul 13:30‐14:30  



2º  7 AnimaçãoDigital3DII  24‐jul 14:40‐15:40  

2º  8 AnimaçãoDigital3DIII  24‐jul 15:50‐16:50  

3º  9 Recomposição2D  29‐jul 14:40‐15:40  

 



5.10.	Calendário	de	divulgação	e	brochura	dos	mini	cursos	

 

 

 

  CURSOS CURTOS  2014 / 2015 
DESTINATÁRIOS: 
Alunos Matriculados

8º. Ano
9º. Ano 

Curso 
Mensagem 

Comunicação 
Complemento Resumo da Atividade 

HORA
S 

Requisitos 
Nº  

Mínimo 

Nº  
Máxim

o 

Datas / 
Horário 

Valor 

VÍDEO One Minute 
Video 

Faz o teu vídeo 
Altera as imagens 

Coloca som  
Faz diferente 

Elaborar um pequeno vídeo com 
1 minuto de duração seguindo as 
regras utilizadas pelos cineastas. 
Sonoriza-o e coloca no Youtube. 

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

NADA 10 alunos 16 
alunos 

24 / 25 
Março 

09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 

FOTOGRAFIA Fotografia 
sem máquina 

Faz fotografias sem 
máquina fotográfica. A luz 

é uma máquina. 

Usar o laboratório para fazer 
fotografias a preto e branco sem 
usar uma máquina fotográfica. 

1 Dia 
TOTAL
7 Horas 

NADA 10 alunos 12 
alunos 

1 Abril 
09.00 / 13.00 
14.00 / 18.00 

10 € 

MULTIMÉDIA 

Presença e 
utilização da 
WEB com 
segurança 

Cria um blog pessoal, da 
turma ou disciplina e 
coloca fotos e os teus 

textos. 

Segurança e escolha do tema, 
colocação informação, texto e 

fotos.  Boas práticas preventivas 
na utilização dos conteúdos de 

web. 

1 Dia 
TOTAL
7 Horas 

NADA 10 alunos 16 
alunos 

1 Abril 
09.00 / 13.00 
14.00 / 18.00 

10 € 

PRODUÇÃO  
MUSICAL 

Cria a tua  
Música 

Aprende a fazer música 
eletrónica com as tuas 

misturas 

Pretende-se dotar os alunos de 
conhecimentos de criação, edição 

e mistura áudio em software 
adequado  

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

NADA 10 alunos 16 
alunos 

26 / 27 
Março 

09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 



ORGANIZAÇÃO
EVENTOS 

Organização 
de um Evento 

Aprende a organizar uma 
festa ou um evento para a 

tua escola 

Ficar a saber organizar uma festa 
ou uma exposição desenvolvendo 
um projeto, capazes de planificar 

gerir equipas e implementar o 
projeto.  

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

NADA 10 alunos 16 
alunos 

30 / 31 
Março / 1 

Abril 
09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 

FOTOGRAFIA / 
ANIMAÇÃO 

STOP 
MOTION 

Cria uma animação a 
partir das fotografias 

Escolher um tema, fotografar e 
criar um pequeno filme de 
animação com as imagens. 

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

NADA 10 alunos 16 
alunos 

26 / 27 
Março 

09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 

SOM Gravação em 
Estúdio Som 

Sabes tocar um 
instrumento, vem tocar e 
aprender a gravar a tua 

música 

Aprender a utilizar microfones 
para captar instrumentos musicais 

e a operar em estúdio de som. 

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

Trazer 
instrumento 
para tocar. 

10 alunos 16 
alunos 

24 / 25 
Março 

09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 

DESIGN  
Design e 

Criação de 
Malas e Sacos 

A partir de material de 
telas publicitárias, faz a 

tua mala, saco, mochila ou 
carteira 

Consciência de reutilização de 
materiais para criação de novos 
produtos. Planifica, corta e cose. 

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

NADA 10 alunos 16 
alunos 

25 / 26 
Março 

09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 

FOTOGRAFIA Fotografa e 
leva T-Shirt 

Fotografa 
Brinca com a imagem 

Imprime o resultado numa 
T-Shirt 

Aprender a fotografar. Trabalhar 
a imagem no computador e 

imprimir o resultado numa t-shirt. 

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

NADA 10 alunos 16 
alunos 

30 / 31 
Março 

09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 

INTERPRETAÇÃO Experimenta 
Actuar 

Vem experimentar 
representar algumas cenas 

em exercícios de 
improvisação 

Vem aprender algumas técnicas 
de representação e vê o resultado 

final 

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

NADA 10 alunos 16 
alunos 

25 / 26 
Março 

09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 



DESIGN GRÁFICO
Criação de 
Imagem de 

Marca 

Vem criar a tua imagem e 
sabe como aplicá-la 

Criação do seu logotipo, desde a 
ideia à concepção, e aplicação 

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

NADA 10 alunos 16 
alunos 

26 / 27 
Março 

09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 

ANI Puppet 
Animation 

Anima objetos do "mundo 
real" 

Manipular fisicamente objetos e 
dar a ilusão de movimento através 

das técnicas de Stop Motion e 
Stop Frame. 

7 h  
x 2 Dias 
TOTAL 
14 horas

NADA 10 alunos 16 
alunos 

30 / 31 
Março 

09.30 / 13.00 
14.00 / 17.30 

10 € 



 

      

	

 



5.11.	Calendário	da	“Escola	Segura”	

 

 

Calendário das Ações Escola Segura 

1º ano   10 ‐ 14 Novembro           2º ano   17 ‐ 21 Novembro / 24 a 28 Novembro    

Horário  2  3  4 5 6 Horário  2 3 4 5 6

09:00 ‐ 10:00        MM 14        09:00 ‐ 10:00                

10:10 ‐ 11:10              PTM 14  10:10 ‐ 11:10  FO 13           SOM 13 

11:20 ‐ 12:20              ANIM 14  11:20 ‐ 12:20  INT 13           INT 13 

12:30 ‐ 13:30                 12:30 ‐ 13:30  DG 13           VID 13 

13:30 ‐ 14:30                 13:30 ‐ 14:30     PTM 13          

14:40 ‐ 15:40           DG 14  VID 14  14:40 ‐ 15:40     PTM 13  PTM 13       

15:50 ‐ 16:50              SOM 14  15:50 ‐ 16:50                

17:00 ‐ 18:00           FO 14     17:00 ‐ 18:00                

Horário  2  3  4 5 6 Horário  2 3 4 5 6

09:00 ‐ 10:00                 09:00 ‐ 10:00                

10:10 ‐ 11:10              PTM 14  10:10 ‐ 11:10           VID 13  SOM 13 

11:20 ‐ 12:20              ANIM 14  11:20 ‐ 12:20  INT 13        FO 13  INT 13 

12:30 ‐ 13:30                 12:30 ‐ 13:30  DG 13             

13:30 ‐ 14:30                 13:30 ‐ 14:30     PTM 13          

14:40 ‐ 15:40           SOM 14     14:40 ‐ 15:40     PTM 13  PTM 13       

15:50 ‐ 16:50  MM 14           FO 14  15:50 ‐ 16:50                

17:00 ‐ 18:00  MM 14        VI 14  DG 14  17:00 ‐ 18:00                



Horário  2  3  4 5 6 Horário  2 3 4 5 6

09:00 ‐ 10:00                 09:00 ‐ 10:00                

10:10 ‐ 11:10           VID 13     10:10 ‐ 11:10  FO 13        VID 13  SOM 13 

11:20 ‐ 12:20  INT 13        FO 13     11:20 ‐ 12:20  INT 13           INT 13 

12:30 ‐ 13:30  SOM 13  DG 13           12:30 ‐ 13:30  DG 13  DG 13          

13:30 ‐ 14:30     PTM 13           13:30 ‐ 14:30     PTM 13          

14:40 ‐ 15:40                 14:40 ‐ 15:40                

15:50 ‐ 16:50                 15:50 ‐ 16:50                

17:00 ‐ 18:00                 17:00 ‐ 18:00                

 

 



6. Tabelas de síntese produzidas 

6.1. Categorização	das	tarefas	e	papéis	do	gestor	da	EPI	de	Mintzberg	(1992)	&	Barroso	(2005) 

Tarefas (Categorias)  Atividade  Observação  Papéis 

Tarefas técnicas/educativas 

Identificação dos Objetivos 

Elabora o projeto educativo  Líder 

 

Negociador 

 

Porta‐voz 

 

Difusor 

 

Empreendedor 

Estabelece metas  e  elabora  um  documento  de 

objetivos concretos 

Reúne  com as partes  interessadas para obter o 

seu  parecer  (professores,  concelho  escolar, 

representantes locais, regionais e centrais) 

Currículo Académico 

Distribui  os  professores  pelas  horas 

letivas/turmas 

Líder 

 

Negociador 

 

Agente de ligação 

 

Decide quanto à abertura dos cursos/turmas da 

escola,  conforme  indicações  do  “Ministério  da 

Educação  e  Ciência”  e  de  acordo  com  as 

necessidades  e  oportunidades  do  contexto 



externo envolvente e espaço escolar  Difusor 

 

Empreendedor 

Acompanhamento pessoal 

dos alunos 

Recebe os alunos na sua sala 

Monitor 

 

Líder 

 

Símbolo 

Participa  nas  atividades  dos  alunos  (ex: 

apresentação  de  trabalhos  ao  público, 

interturmas,  exposições,  projetos  extra‐

curriculares) 

Acompanha de perto os processos de protocolos 

de estágio curricular e profissional, e os projeto 

de intercâmbio 

"Ethos" 

Decide  sobre  as  regras  de  conduta  de  alunos, 

pessoal  docente  e  funcionários  da  escola  (ex: 

elabora  o  regulamento  interno,  toma  decisões 

sobre processos disciplinares e  comportamento 

dos alunos) 

Líder 

 

Símbolo 

 

Monitor 

Estabelece uma política interna, isto é, um modo 

de fazer as coisas na organização 

Recursos 
Seleciona e contrata os professores  Distribuidor de recursos 

 Controla  os  recursos  da  escola  e  o  orçamento 



em  geral,  decidindo  sobre,  por  exemplo: 

aquisição  de  novos  equipamentos;  distribuição 

dos recursos pelos alunos 

Líder 

Tarefas de conceção/gestão 

operacional 

Planificação, organização, 

coordenação e controlo 

 

Procura  estar  ocorrente  da  vida  escolar 

(questiona  verbalmente,  envia  emails,  contacta 

os profissionais) 

Monitor 

 

Líder 

 

Empreendedor 

 

Negociador 

Centra em si a tomada de decisões da escola 

Concebe o calendário letivo 

Elabora os horários 

Elabora o plano anual de atividades 

Delega  tarefas  e  responsabilidades  aos 

professores e funcionários 

Afetação do pessoal 

Distribui  tarefas  e  define  as  funções  inerentes 

aos determinados cargos 

Líder 

 

Distribuidor de recursos 

Avaliação do ensino e 

manutenção de dossiers 

Produz  inquéritos de satisfação sobre o aluno, o 

professor e a escola 

Monitor Analisa  os  dados  e  elabora  relatórios  de 

avaliação 

Conserva os registos e dados estatísticos 



Edifícios, terrenos e 

instalações 

Analisa  as  necessidades  do  edifício  e  explora 

opções  de melhoria  (ex:  sondagem  na  reunião 

de professores) 

Distribuidor de recursos 

 

Empreendedor 

 

Monitor 

Tarefas de relações 

humanas/liderança e gestão 

pessoal 

Motivação 

Elabora  apoios  e  incentivos  à  formação  dos 

alunos 

Líder Entrega  de  prémios  de mérito  aos  alunos  pela 

excelência  nas  notas;  assiduidade  e 

pontualidade; 

Disponibiliza  equipamentos  e  instalações  para 

projetos  extra‐curriculares,  para  professores  e 

alunos 

Distribuidor de recursos 

 

 

Desenvolvimento do pessoal 

Divulgação de formações, workshops, atividades 

de interesse para o desenvolvimento profissional 

 

Apoio ao intercâmbio de profissionais 

Resolução de conflitos entre 

pessoas e grupos, ou no 

interior da cada grupo 

Resolve conflitos entre professores 

 

Manipulador de distúrbios 

 

Líder Resolve conflitos entre alunos 

Comunicação  Privilegia  os  emails  e  os  contactos  para  Difusor 



comunicar internamente a informação   

Porta‐voz Informa  sobre  reuniões,  conferências, 

atividades, cerimónias, projetos, convites 

Partilha  internamente  a  informação  relativa  a 

avaliação dos professores 

 

Líder 

A  comunicação  interna  e  com  os  alunos  e 

encarregados  de  educação,  além  das  reuniões 

presenciais, é essencialmente assente no correio 

eletrónico 

Difusor 

 

Porta‐voz A  informação  sobre  a  situação  pedagógica  dos 

alunos é disponibilizada via online (classificações, 

assiduidade, horários e calendário letivo) 

Tarefas de gestão externa e 

prestação de contas e relação 

com a comunidade 

 

Prestação de contas ao 

conselho e às autoridades 

locais, regionais e centrais 

Reúne  semanalmente  com  a  presidente  do 

concelho 

 

Agente de ligação 

 

Negociador 

 

Porta‐voz 

Preside às reuniões de conselho de escola 

Faz  visitas  e  atende  a  cerimónias  regionais  e 

centrais, como representante da escola 

Símbolo 

País e comunidade em geral  Recebe pais e encarregados de educação  Líder 



  

 

 

Preside  às  reuniões  de  pais  se  se  revelar 

pertinente 

 

Símbolo 

 

Agente de ligação 

Empregadores e organismos 

externos 

 

Viaja  para  outros  países  no  estrangeiro  para 

conferências,  assinar  protocolos  e  fazer  visitas 

oficiais 

 

 

Negociador 

 

Porta‐voz 

 

Difusor 

 

Agente de ligação 

 

Empreendedor 

 

Símbolo 

 

Líder 

 

Distribuidor de recursos 

Participa  em  conferências  e  reuniões  com 

organismos e escolas nacionais e internacionais 

Tem  reuniões  com  organizações  externas,  por 

vezes via Skype (vídeo‐chamada) 

Estabelece  parcerias  (ex:  junta  de  Freguesia; 

Futurália; Dia das Escolas Profissionais; Anespo) 

Elabora protocolos  com entidades profissionais, 

com as quais a escola  cria  relações de  trabalho 

ao nível da colaboração profissional e curricular 

Estabelece diversos contactos telefónicos e troca 

emails com entidades parceiras 

Estabelece  acordos  para  a  partilha  de  espaços, 

equipamentos, instalações e serviços gerais 



6.2. Correspondência	entre	os	papéis	do	gestor	e	os	papéis	culturais	do	gestor	

 
Tabela 1. Categorização dos papéis culturais do gestor 

 

Papéis  Descrição  Indicadores 

Sabujo 
Investiga e analisa as normas, valores e 

crenças da cultura 

Elabora o projeto educativo 

Estabelece metas e elabora um documento de objetivos concretos 

Participa  nas  atividades  dos  alunos  (ex:  apresentação  de  trabalhos  ao  público,  interturmas, 

exposições, projetos extra‐curriculares) 

Acompanha de perto os processos de protocolos de estágio curricular e profissional, e os projeto 

de intercâmbio 

Visionário 
Trabalha com outros líderes escolares para 

definir o futuro 

Elabora o projeto educativo 

Elabora o inquérito de satisfação 

Reúne semanalmente com a presidente do concelho 

Reúne  com  as  partes  interessadas  para  obter  o  seu  parecer  (professores,  concelho  escolar, 

representantes locais, regionais e centrais) 

Símbolo 

Afirma os valores através da indumentária, 

dos comportamentos, das boas maneiras, 

das rotinas 

Decide  sobre  as  regras  de  conduta  de  alunos,  pessoal  docente  e  funcionários  da  escola  (ex: 

elabora o  regulamento  interno,  toma decisões  sobre processos disciplinares e  comportamento 

dos alunos) 

Estabelece uma política interna, isto é, um modo de fazer as coisas na organização 



 

 

Tabela 2. Correspondência entre os papéis do gestor e os papéis culturais do gestor 

Oleiro  Molda e é moldado 

Faz visitas oficiais ao nível regional e central, como representante da escola 

Marca presença em reuniões, conferências, atividades, cerimónias, projetos, convites 

Poeta 
Usa a linguagem para reforçar e/ou incutir 

valores e promover a imagem da escola 

Recebe os alunos na sua sala 

Procura  estar  ocorrente  da  vida  escolar  (questiona  verbalmente,  envia  emails,  contacta  os 

profissionais) 

Recebe pais e encarregados de educação 

Ator  Improvisa na resolução de problemas 

Resolve conflitos entre professores 

Resolve conflitos entre alunos 

Recebe pais e Encarregados de Educação 

Curandeiro 

 

Inspeciona e orienta a vida escolar 

 

Controla os recursos da escola e o orçamento em geral, decidindo sobre, por exemplo: aquisição 

de novos equipamentos; distribuição dos recursos pelos alunos 

Atividades Papéis do gestor Papéis culturais

Elabora o projeto educativo  Líder

Negociador 

Porta‐voz 

Difusor 

Sabujo

Estabelece metas e elabora um documento de objetivos concretos

Reúne  com as partes  interessadas para obter o  seu parecer  (professores,  concelho  Visionário



escolar, representantes locais, regionais e centrais) Empreendedor  

Distribui os professores pelas horas letivas/turmas Líder

Negociador 

Agente de ligação 

Difusor 

Empreendedor 

Decide  quanto  à  abertura  dos  cursos/turmas  da  escola,  conforme  indicações  do 

“Ministério da Educação e Ciência” e de acordo com as necessidades e oportunidades do 

contexto externo envolvente e espaço escolar 

Recebe os alunos na sua sala 

Monitor 

Líder 

Símbolo 

Visionário

Participa  nas  atividades  dos  alunos  (ex:  apresentação  de  trabalhos  ao  público, 

interturmas, exposições, projetos extra‐curriculares) 

Sabujo

Oleiro 

Acompanha de perto os processos de protocolos de estágio curricular e profissional, 

e os projeto de intercâmbio 

Sabujo

Decide  sobre  as  regras  de  conduta  de  alunos,  pessoal  docente  e  funcionários  da 

escola (ex: elabora o regulamento  interno, toma decisões sobre processos disciplinares e 

comportamento dos alunos) 

Líder

Símbolo 

Monitor 

Sabujo

Símbolo 

Estabelece uma política interna, isto é, um modo de fazer as coisas na organização Sabujo

Símbolo Seleciona e contrata os professores Alocador de recursos

 

Líder 

Controla  os  recursos  da  escola  e  o  orçamento  em  geral,  decidindo  sobre,  por 

exemplo: aquisição de novos equipamentos; distribuição dos recursos pelos alunos 

Procura  estar  ocorrente  da  vida  escolar  (questiona  verbalmente,  envia  emails, 

contacta os profissionais) 

Monitor

 

Líder 

 

Oleiro

Sabujo 

Centra em si a tomada de decisões da escola

Concebe o calendário letivo 



Elabora os horários  Empreendedor

 

Negociador 

Elabora o plano anual de atividades

Delega tarefas e responsabilidades aos professores e funcionários

Distribui tarefas e define as funções inerentes aos determinados cargos Líder

 

Alocador de recursos 

Produz inquéritos de satisfação sobre o aluno, o professor e a escola

Monitor Analisa os dados e elabora relatórios de avaliação

Conserva os registos e dados estatísticos

Analisa as necessidades do edifício e explora opções de melhoria  (ex: sondagem na 

reunião de professores) 

Alocador de recursos

 

Empreendedor 

 

Monitor 

Elabora apoios e incentivos à formação dos alunos

Líder Entrega de prémios de mérito aos alunos pela excelência nas notas; assiduidade e 

pontualidade; 

Disponibiliza  equipamentos  e  instalações  para  projetos  extra‐curriculares,  para 

professores e alunos 

Alocador de recursos

 

 

Divulgação de formações, workshops, atividades de interesse para o desenvolvimento 

profissional 

Manipulador de distúrbios

 

Ator

Curandeiro 



Apoio ao intercâmbio de profissionais Líder

Resolve conflitos entre professores

 

Resolve conflitos entre alunos 

Privilegia os emails e os contactos para comunicar internamente a informação Difusor

 

Porta‐voz 

Visionário

Sabujo 

Oleiro 

Informa sobre reuniões, conferências, atividades, cerimónias, projetos, convites

Partilha internamente a informação relativa a avaliação dos professores

Líder 

Reúne semanalmente com a presidente do concelho

 

Agente de ligação

 

Negociador 

 

Porta‐voz 

Preside às reuniões de conselho de escola

Faz visitas oficiais ao nível regional e central, como representante da escola Símbolo

Marca presença em reuniões, conferências, atividades, cerimónias, projetos, convites

Recebe pais e Encarregados de Educação Líder

 

Símbolo 

 

Agente de ligação 

Preside às reuniões de pais se se revelar pertinente

Viaja para outros países no estrangeiro para conferências, assinar protocolos e fazer  Visionário



 

 

 

 

 

 

 

 

visitas oficiais Agente de ligação

 

Sabujo

Oleiro 

Participa  em  conferências  e  reuniões  com  organismos  e  escolas  nacionais  e 

internacionais 

Negociador

 

Porta‐voz 

 

Difusor 

 

Empreendedor 

 

Símbolo 

 

Líder 

Alocador de recursos 

Tem reuniões com organizações externas, por vezes via Skype (vídeo‐chamada)

Estabelece parcerias (ex:  junta de Freguesia; Futurália; Dia das Escolas Profissionais; 

Anespo) 

Elabora protocolos com entidades profissionais, com as quais a escola cria  relações 

de trabalho ao nível da colaboração profissional e curricular 

Estabelece diversos contactos telefónicos e troca emails com entidades parceiras

Estabelece acordos para a partilha de espaços, equipamentos,  instalações e serviços 

gerais 



6.3.	Categorização	das	tarefas	do	gestor	

Morgan,	Hall	e	Mackay	(1983)	citado	por	Barroso,	J.	(2005)	

Tarefas (Categorias)  Descrição (Subcategorias)  Atividade  Registo 

Tarefas técnicas/educativas  Identificação dos Objetivos  Identificar  e  decidir  em  conjunto 

com todas as partes interessadas, o 

conjunto  das metas  e  objetivos  da 

escola; 

Projeto Educativo 

Atividade  P.E.  com  o  Conselho 
Pedagógico 

Planeamento  anual  de  atividades 
(PAA) 

Currículo Académico  Adaptar  o  currículo  ao  nível  e 

necessidades  dos  alunos  e  atribuir 

responsabilidades  na  realização  de 

tarefas  de  ensino  aos  diferentes 

departamentos,  professores  e 

alunos; 

Calendário letivo 2015/2016 

Acompanhamento  pessoal  dos 

alunos 

Determinar uma política e organizar 

o  acompanhamento  pessoal  dos 

alunos; 

Projeto de mentoria 

Manual disciplinar 

"Ethos"  Decidir o “ritual” escolar e as regras 

de  conduta  de  alunos  e  pessoal 

docente; 

Manual disciplinar 

Tarefas  de  conceção/gestão  Planificação,  organização,  Definir as regras, responsabilidades,  Manual  de  procedimentos  da 
participação disciplinar 



operacional  coordenação e controlo  e  mecanismos  necessários  à 

elaboração  da  política  interna  da 

escola e do  seu controlo,  incluindo 

a  delegação  de  responsabilidades 

em professores que desempenham 

funções de gestão; 

Coordenação  com  os  outros 

estabelecimentos de ensino da  sua 

zona escolar; 

Regulamento interno 

Projeto educativo 

Calendário de recuperações 

Calendário letivo 2015/2016 

Calendário 'Escola Segura' 

Calendário 'Mini‐Cursos' 

Organigrama 

Avaliação do ensino e manutenção 

de dossiers 

Avaliar  o  nível  de  ensino 

dispensado  nas  aulas  e  os 

progressos  realizados  em  todos  os 

domínios  da  política  geral  da 

escola,  através  da  definição  de 

critérios  e  instrumentos  de 

avaliação;  Redigir  relatórios  e 

conservar  os  registos  e  dados 

estatísticos; 

Inquérito de satisfação 

Edifícios, terrenos e instalações  Assegurar  a  vigilância,  a  segurança 

e a manutenção das instalações; 

Conversa  sobre  as  opções  de 

instalação  de  um  sistema  de 

vigilância 



Tarefas  de  relações 

humanas/liderança  e  gestão 

pessoal 

Motivação  Motivar os professores e os alunos 

pela  sua  influência  pessoal,  com 

incentivos e pela  atenção prestada 

às necessidades de cada um, à  sua 

saúde,  segurança  e  condições  de 

trabalho geral. 

Projeto educativo  (atividade com o 
conselho pedagógico) 

Desenvolvimento do pessoal 

 

 

Definir uma política e os meios para 

a  formação,  apoio  e 

desenvolvimento  do  pessoal 

docente. 

Conferência  pela  Agência  Nacional 
para  a  Qualificação  e  o  Ensino 
Profissional (ANQEP) 

Palestra  sobre  o  sistema  dual  de 

formação profissional na Alemanha 

Resolução  de  conflitos  entre 

pessoas e grupos, ou no  interior da 

cada grupo 

Resolver  problemas  e  conflitos 

através  da  condução  de  reuniões, 

negociação,  arbitragem  e 

conciliação. 

Reuniões de coordenação 

Reuniões de professores 

Comunicação  Assegurar  uma  efetiva  difusão  da 

política  do  estabelecimento  de 

ensino,  e  das  notícias  sobre 

atividades  e  acontecimentos  que 

interessam  à  vida  escolar, 

mantendo  uma  comunicação  nos 

Divulgação dos calendários 

Divulgação da atividade do PE 

 

Contacto  com  a  Escola  segura, 

devolução de email 

 



dois sentidos. 

Tarefas  de  gestão  externa  e 

prestação de contas e relação com 

a comunidade 

 

Prestação de  contas ao  conselho e 

às  autoridades  locais,  regionais  e 

centrais 

Assistir  a  reuniões  do  conselho  de 

escola,  apresentando  relatórios, 

estabelecer  ligação  com  o 

presidente  do  conselho  da  escola, 

dar a conhecer a política da escola 

ao  conselho  e  obter  o  seu  apoio. 

Aplicar  as  políticas  definidas  pelas 

autoridades  escolares  e  obter 

pareceres  e  apoio  técnico  dessas 

entidades. 

 

Empregadores  e  organismos 

externos 

Estabelecer  comunicação  com 

empregadores  a  respeito  de 

expectativas  e  oportunidades  de 

emprego;  estabelecer  ligações 

entre a escola e outros organismos, 

departamentos  ou  serviços  que 

podem apoiar a escola. 

Calendário 'Escola Segura' 
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