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1. Suma rio Executivo  

Apresenta-se os resultados preliminares de um estudo de maior 

amplitude desenvolvido no âmbito do Programa de Doutoramento em 

TIC e Educação, o qual assume como propósito central a análise da 

relevância dos líderes escolares (diretores) na integração das TIC 

nas práticas escolares. Entre outros objetivos específicos, este estudo 

pretende ainda analisar o impacto de projetos de promoção de 

competências inovadoras direcionados a diretores escolares no 

eixo particular da utilização das TIC nas práticas de gestão escolar. 

Considerou-se sob análise o impacto do Programa ‘Líderes inovadores’ 

dinamizado pela Microsoft Portugal em parceria com o Ministério da 

Educação e Ciência e de outros Programas de apoio e formação 

associados à utilização das TIC que se direcionavam às direções 

escolares. 

Os resultados preliminares que se apresentam foram recolhidos atrave s 

de questiona rio online, disponibilizado entre Janeiro e Maio de 2013, 

tendo sido respondido por um total de 133 diretores de escolas/ 

agrupamentos de escolas do ensino ba sico e secunda rio pu blico.  

Este estudo revelou que o grupo de diretores escolares que frequentou 

programas de promoça o de compete ncias inovadores, nomeadamente o 

Programa ‘Lí deres inovadores’, apresentam índices de proficiência e 

índices de utilização das TIC nas várias dimensões das suas 

práticas profissionais mais favoráveis relativamente aos restantes 

diretores participantes no estudo.  
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2. Enquadramento e Objetivos 

Os resultados preliminares que se apresentam inserem-se numa 

investigação de maior amplitude em realização no âmbito do Programa 

de Doutoramento em Educação, na especialidade de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na Educação do Instituto de Educação 

da Universidade de Lisboa.  

O estudo apresenta como propósito central analisar a relevância do 

papel dos líderes escolares (diretores) na integração das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) nas práticas 

escolares. De entre outros objetivos, o estudo em causa ambiciona 

analisar o impacto de projetos de promoção de competências 

inovadoras direcionados a diretores escolares (programa líderes 

inovadores) no eixo particular da utilização das TIC nas práticas de 

gestão escolar. 
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3. Metodologia 

O estudo organiza-se segundo o paradigma de investigação pós-positivista 

(Creswell, 2010 ), assumindo dentro do mesmo uma natureza exploratória e 

descritiva e baseando-se em dados de natureza quantitativa. O processo de recolha 

de dados desenvolveu-se online [através de http://zip.net/bslWLf], entre Janeiro e 

Maio de 2013, através da aplicação de um questionário construído com base em 

dois instrumentos: a Computer Self-Efficacy Scale, desenvolvida por Cassidy e 

Eachus (2002) e a Escala de utilização das TIC nas práticas de gestão escolar criada 

no âmbito do presente estudo. Para a elaboração da escala, definição das dimensões 

e respetivos itens, analisou-se as competências e perfil profissional dos diretores 

escolares definidas nos Decretos-lei Nº 75/2008 de 22 de abril e Nº 137/2012 de 2 

de julho. A versão final da escala resultou num instrumento multidimensional 

organizado em 5 dimensões: 1) Comunicação: Utilização das TIC pelos diretores 

para comunicação com os vários agentes educativos e com a comunidade; 2) 

Planificação: Utilização das TIC para planificação da atividade profissional; 3) 

Dinamização de reuniões: Utilização das TIC para dinamização e condução de 

reuniões de trabalho; 4) Avaliação: utilização das TIC para avaliação de pessoal 

docente e não docente, autoavaliação de escola; e 5) Gestão: utilização das TIC para 

realização de atividades de gestão. 

http://zip.net/bslWLf
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3.1 Caracterizaça o dos Participantes 
 

Considerando a natureza do estudo, e como se pretendeu obter 

respostas do maior número de diretores de escolas e agrupamento de 

escolas, optou-se por inquirir toda a população nacional de directores 

escolares de estabelecimentos públicos do ensino, ou seja, os diretores 

escolares. De acordo com os dados recentes da Direção Geral de 

Administração Escolar da Educação existem 831 Agrupamentos de 

Escolas ou Escolas não Agrupadas em Portugal continental (DGAE, 

2013). 

A amostra é composta por 133 participantes, correspondendo a 16% da 

população. Dos 133 participantes 52.63% é do género masculino e 

47.37% do género feminino.  

Tabela 1 - Caracterização da amostra quanto ao género 

GÉNERO n % 

Masculino 70 52.63% 

Feminino 63 47.37% 

TOTAL 133 100% 

 

A maioria dos sujeitos enquadra-se nas faixas etárias dos 51 – 60 anos 

(51.13%) e dos 41 – 50 anos (39.10%). 
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Figura 1 - Caracterização da Amostra Quanto à Idade 

O gráfico da figura 2 apresenta a distribuição dos participantes 

relativamente o número de anos no desempenho de funções na gestão 

escolar. Da análise dos dados conclui-se que a maioria dos participantes 

se encontra na gestão escolar há mais de 5 anos e há menos de 15 anos 

(58.64%). No entanto, verifica-se uma percentagem considerável de 

diretores que se encontra no cargo há menos de 5 anos (20.30%) o que 

é revelador de alguma renovação recente nos órgãos de gestão escolar. 
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Figura 2 - Caracterização da Amostra Quanto ao Nº de Anos na Gestão 

Relativamente à participação em programas de promoção de 

competências inovadoras direcionados para diretores escolares, 

31.59% dos inquiridos participou no Programa ‘Líderes Inovadores’ 

desenvolvido pela Microsoft Portugal em parceria com o Ministério da 

Educação e Ciência desde 2010, encontrando-se a decorrer a 4ª edição. 

Em sentido semelhante, 29.32% dos participantes referiu ter 

participado noutros programas direcionados para a gestão escolar. 

Tabela 2 – Participação no Programa Líderes Inovadores 

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS INOVADORAS 

LÍDERES INOVADORES 
n % 

OUTROS PROGRAMAS 
n % 

Sim 42 31.59% Sim 39 29.32% 

Não 91 68.41% Não 94 70.68% 

TOTAL 133 100% TOTAL 133 100% 
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4.Resultados  

A análise de dados organizou-se com base nas estatísticas descritivas 

encontradas nas respostas ao questionário aplicado recorrendo à 

comparação do score médio global de cada uma das escalas e de cada 

uma das dimensões da escala de utilização das TIC na gestão escolar, 

considerando a participação no Programa ‘Líderes inovadores’. 

Os dados da tabela 3 revelam que o grupo de diretores que participou 

no programa líderes inovadores apresenta scores totais médios 

superiores em ambas as escalas, 4.06 e 4.44 respetivamente. De igual 

modo, analisando cada uma das dimensões da escala de utilização das 

TIC na gestão escolar, verificam-se scores médios superiores para o 

mesmo grupo de participantes, destacando-se pelo maior valor 

registado a dimensão 5, relacionada com a utilização das TIC na gestão 

com score de 4.68. 

 

 

 



Integração das TIC na Escola 
A relevância dos Líderes (Diretores) Escolares 

 

 8 20 de dezembro de 2013 

 

Tabela 3 – Valores médios e desvio padrão das escalas de proficiência e de utilização das TIC considerando a 
participação no programa de formação líderes inovadores. 

PROGRAMA LÍDERES INOVADORES n MÉDIA DESVIO PADRÃO 

Nível de Proficiência  Sim 42 4.06 .39 

Não 91 3.90 .50 

Utilização das TIC Sim 42 4.44 .40 

Não 91 4.13 .71 

Dimensão1 - Comunicação Sim 42 4.17 .54 

Não 91 3.90 .70 

Dimensão2 - Planificação Sim 42 4.45 .62 

Não 91 4.15 .74 

Dimensão3 - Reuniões Sim 42 4.34 .63 

Não 91 4.04 .87 

Dimensão4 - Avaliação Sim 42 4.48 .47 

Não 91 4.12 .89 

Dimensão 5 - Gestão Sim 42 4.68 .46 

Não 91 4.35 .92 

 

Com o intuito de analisar comparativamente a significância estatística 

das diferentes encontradas, aplicou-se o teste t-student, procedendo-se 

previamente à garantia de cumprimento dos pré-requisitos necessários 

à aplicação do referido teste, a referir: independência das variáveis, 

normalidade da distribuição e homogeneidade das variâncias (Marôco, 

2003). A aplicação do teste de Levene, indica-nos que as variáveis em 

estudo se revelam homogéneas, tanto para o nível de proficiência (f= 

1.27, sig=.26 para α= .05) como para o índice de utilização das TIC (f= 

4.99, sig= .03 para α= .05). O teste de Kolmogorov-Smirnov revela uma 
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distribuição normal, novamente tanto para o nível de proficiência 

(f= .07, sig= . 200 para α=0,05; f= .08, sig= .200 para α= .05) como para o 

índice de utilização das TIC (f= .16 sig= .000 para α= .05; f= .15, sig=.015 

para α= .05). 

Pelo teste t-student apresentado na tabela 4 verifica-se que as 

diferenças encontradas revelaram ser estatisticamente significativas 

entre os grupos, para o nível de proficiência e para todas as dimensões 

da escala de utilização das TIC. Deste modo, a frequência do programa 

líderes inovadores assumiu-se como um fator influente nos índices 

apresentados pelos participantes. 

Tabela 4 – Análise comparativa de médias através da aplicação do teste t-student. 

 

t Sig. 

Nível de Proficiência 1.84 .068 

Utilização das TIC 3.24 .002 

Dimensão 1 – Comunicação 2.22 .028 

Dimensão 2 – Planificação 2.29 .024 

Dimensão 3 – Reuniões 2.02 .046 

Dimensão 4 – Avaliação 3.07 .003 

Dimensão 5 – Gestão 2.83 .005 
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4. Concluso es 

Os resultados preliminares apresentados revelaram que os directores 

escolares que participaram no Programa ‘Lí deres Inovadores’ 

revelaram índices de proficiência em TIC e níveis de utilização das 

TIC nas suas práticas profissionais mais elevados do que os 

restantes directores participantes no estudo. Desta forma, constata-

se que o envolvimento em programas de desenvolvimento de 

compete ncias inovadoras na a rea da gesta o escolar apresenta-se como 

fator promotor de desenvolvimento de proficie ncia no uso das TIC e da 

utilizaça o das TIC nas pra ticas de gesta o escolar. Ambos os elementos 

sa o entendidos como factores altamente favora veis de modernizaça o 

das diferentes pra ticas escolares com recurso as novas tecnologias e 

sistemas digitais. 

Estes resultados preliminares sinalizam assim os benefícios direta e 

indirectamente associados ao desenvolvimento de iniciativas com foco 

na inovação e nas tecnologias digitais na gestão escolar para os 

directores de escolas na medida em que os mesmos se revelam 

elementos fundamentais na administração e gestão de agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas tanto nas áreas pedagógica, cultural, 
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administrativa, financeira e patrimonial (Decreto Lei nº 75/2008 de 22 

Abril). Considera-se ainda que as direções escolares podem assumir um 

papel relevante na modernização tecnológica das escolas, na medida em 

que, o diretor escolar exerce, por inerência, a função de coordenação da 

equipa do Plano Tecnológico da Educação da escola (Despacho nº 

700/2009 de 09 de Janeiro), com responsabilidade na designação dos  

membros dessa equipa e dos projectos/iniciativas por esta dinamizados 

no contexto escolar. 
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