
1ª PERGUNTA: Aprecie o nível de apoio do professor coordenador ao desenvolvimento do projecto de escola estabelecido no âmbito do PM, em 
2008/09 

Frequência 
Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 

a1 b2 c3 d4 e5 
Total 

 

 
 

 
 

 
Aspectos 
positivos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Comunicação 

-“(…) professora prestou atempadamente e  com rigor as 

informações (…)” 

-“(…) informando posteriormente os colegas dos temas 

tratados.” 

-“O P.C. esteve sempre disponível (…)” 

-“(…) informou sempre os restantes docentes da escola (…)” 

-“Transmitiu ao grupo de professores envolvidos no PM 

informações e materiais.” 

-“As coordenadoras foram dinâmicas na divulgação de 

informações (…)” 

-“Transmitiu ao grupo todas as informações (…)” 

-“(…)estimulando a comunicação entre todos (…)” 

-“Manteve sempre o grupo informado (…)” 

-“(…) transmitindo todas as informações necessárias, (…)” 

-“(…) colocando todos os intervenientes sempre ao corrente 

de toas as novidades (…)” 

-“(…) forneceu informações e materiais (…)” 

-“(…) transmitiu as informações dadas aos colegas(…)” 

-“O P.C. deu a conhecer todas as informações (…)” 

-“(…) forneceu constantemente informações e materiais.” 

-“A coordenadora procurou transmitir todas as informações 

- prestou atempadamente e  com rigor as 

informações 

- informando posteriormente 

-. esteve sempre disponível 

- informou sempre 

- Transmitiu ao grupo de professores 

envolvidos no PM informações 

- divulgação de informações 

- Transmitiu ao grupo todas as 

informações 

- estimulando a comunicação entre todos 

- Manteve sempre o grupo informado 

- transmitindo todas as informações 

- colocando todos os intervenientes 

sempre ao corrente de toas as novidades 

- forneceu informações 

- transmitiu as informações 

- deu a conhecer todas as informações 

- forneceu constantemente informações 

- transmitir todas as informações 

- plano manteve os docentes e órgão 

17 

 

9 

 

9 

 

2 

 

3 
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(…)” 

-“A P.C.  do plano manteve os docentes e órgão informados 

(…)” 

 

-“(…) tendo transmitindo as orientações (…)” 

-“(…) orientou todas as reuniões de trabalho (…)” 

-“(…) a P.C. transmitiu, atempadamente e adequadamente, 

todas as informações (…)” 

-“A P.C. transmitiu aos colegas todas as informações (…)” 

-“(…) foi sua preocupação transmitir as informações (…)” 

-“(…) informações actualizadas (…)” 

-“(…) transmitindo de forma atempada as informações(…)” 

-“Manteve sempre o grupo informado (…)” 

-“(…) preocupação em dar a conhecer  todas as informações 

(…)” 

 

-“(…) partilha de informação e disponibilidade para com todos 

(…)” 

-“Promoveu a comunicação entres os vários intervenientes.” 

-“(…)manter os elementos do departamento sempre 

informados (…)” 

-“O P.C. deu a conhecer o que se passava (…) 

-“O P.C. revelou disponibilidade, empenhamento e procurou 

sempre informar (…)” 

-“ Partilha de informações relevantes  (…)” 

-“ Manteve os professores informados das novidades  (…)” 

-“(…) mostrou e divulgou informações (…)” 

-“(…) assegurou a comunicação  (…)” 

 

-“(…) informou os colegas da escola (…)” 

informados 

 

- transmitindo as orientações 

-orientou todas as reuniões 

- transmitiu, atempadamente e 

adequadamente, todas as informações 

-transmitiu aos colegas todas as 

informações 

- transmitir as informações 

- informações actualizadas 

- transmitindo de forma atempada as 

informações 

- Manteve sempre o grupo informado 

- dar a conhecer  todas as informações 

 

- partilha de informação 

- Promoveu a comunicação 

- manter os elementos do departamento 

sempre informados 

- deu a conhecer 

- procurou sempre informar 

- Partilha de informações relevantes   

- Manteve os professores informados 

- mostrou e divulgou informações 

- assegurou a comunicação   

 

- informou os colegas da escola 

- entrega atempada de toda a informação 

 

- Transmissão de indicações   



-“Procedeu á entrega atempada de toda a informação (…)” 

 

-“Transmissão de indicações  (…)” 

-“(…) transmitiu as informações (…)” 

-“(…) manteve-os informados acerca de todos os assuntos 

(…)” 

- transmitiu as informações 

-manteve-os informados 

Disponibilidade 

-“(…)o coordenador esteve sempre disponível (…)” 

-“A P.C. revelou total disponibilidade (…)” 

-“(…)esteve sempre disponível para apoiar os professores 

(…)” 

-“Disponibilidade interesse pelas actividades propostas (…)” 

-“Tentou motivar e mostrou-se disponível para apoiar os 

colegas (…)” 

-“As coordenadoras estiveram sempre disponíveis para tirar 

todas as dúvidas (…)” 

-“Total disponibilidade para o esclarecimento e apoio aos 

docentes (…)” 

-“(…) mostrando inteira disponibilidade para auxiliar os 

docentes.” 

-“A P.C. disponibilizou sempre aos colegas todo o material 

(…)” 

-“(…) total disponibilidade (…)” 

-“Empenho, disponibilidade, liderança e presença constante.” 

-“(…) mostrando-se sempre disponível para prestar 

esclarecimentos, (…)” 

-“(…) houve total disponibilidade e apoio aos professores(…)” 

-“(…) mostrando-se sempre disponível (…)” 

 

-“A coordenadora esteve sempre disponível (…)” 

-“A P.C. esteve sempre disponível (…)” 

- esteve sempre disponível 

-revelou total disponibilidade 

- esteve sempre disponível 

- Disponibilidade 

- mostrou-se disponível 

- As coordenadoras estiveram sempre 

disponíveis 

- Total disponibilidade 

- mostrando inteira disponibilidade 

- disponibilizou sempre 

- total disponibilidade 

- disponibilidade 

- mostrando-se sempre disponível 

- houve total disponibilidade 

- mostrando-se sempre disponível 

 

- esteve sempre disponível 

- esteve sempre disponível 

- disponibilizando o seu tempo 

- sempre se demonstrou disponível 

- Grande disponibilidade 

- Mostrou sempre total disponibilidade 

- Devido à disponibilidade 

- mostrou-se sempre disponível 
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-“(…) apoiar os colegas disponibilizando o seu tempo (…)” 

-“(…) sempre se demonstrou disponível (….)” 

-“Grande empenho e disponibilidade.” 

-“Mostrou sempre total disponibilidade (…)” 

-“Devido à disponibilidade e empenho (…)” 

-“(…) mostrou-se sempre disponível para apoiar os colegas 

(…)” 

-“Grande disponibilidade para apoio.” 

-“A P.C. esteve sempre disponível para apoiar e partilhar 

experiências (…)” 

-“(…) a disponibilidade (…)” 

-“O P.C. sempre manifestou total disponibilidade para 

coordenar (…)” 

 

-“(…) partilha de informação e disponibilidade para com todos 

(…)” 

-“Estar sempre disponível para acompanhar e apoiar (…)” 

-“O P.C. revelou disponibilidade, empenhamento e procurou 

sempre informar (…)” 

-“É uma pessoa disponível, dinamizadora e impulsionadora de 

actividades” 

-“ O P.C. disponibilizou-se ao longo do período (…)” 

-“ A sua disponibilidade foi sempre total  (…)” 

-“ Total disponibilidade, empenho (…)” 

-“ Mostrou-se sempre disponível (…)” 

-“ A P.C. do plano esteve sempre disponível para responder 

às questões (…)” 

-“(…) tendo estado sempre disponível  (…)” 

-“(…) disponibilizou-se sempre  para promover (…)” 

-“ Mostrou disponibilidade e empenho (…)” 

- Grande disponibilidade 

- esteve sempre disponível 

- a disponibilidade 

- sempre manifestou total disponibilidade   

 

- disponibilidade para com todos 

-Estar sempre disponível   

-revelou disponibilidade 

- uma pessoa disponível 

- disponibilizou-se ao longo do período 

- disponibilidade foi sempre total  

- Total disponibilidade 

- Mostrou-se sempre disponível 

- esteve sempre disponível 

- estado sempre disponível   

- disponibilizou-se sempre  

- Mostrou disponibilidade 

- Demonstrou  muita disponibilidade 

 

- Pela disponibilidade 

- esteve sempre disponível 

- mostrou-se sempre disponível 

- disponibilizou-se sempre 

 

 

-demonstrou sempre disponibilidade 

 



-“Demonstrou muita disponibilidade (…)” 

 

-“ Pela disponibilidade e coordenação de todos os trabalhos.” 

-“O P.C. do PM da escola esteve sempre disponível (…)” 

-“A P.C. mostrou-se sempre disponível (…)” 

-“(…)disponibilizou-se sempre para prestar o apoio 

necessário.” 

 

-“A P.C. demonstrou sempre disponibilidade (…)” 

Esclarecimento e/ou 
resolução de 

problemas/dificuldades 

-“(…)o coordenador procurou resolver as situações 

problemáticas(…)” 

-“As coordenadoras estiveram sempre disponíveis para tirar 

todas as dúvidas (…)” 

-“Total disponibilidade para o esclarecimento e apoio aos 

docentes (…)” 

-“(…) apoiou os professores no PM de forma a ultrapassar 

dúvidas (…)” 

-“(…)o esclarecimento de dúvidas logísticas.” 

-“A coordenadora esteve sempre atenta às dificuldades 

tentando ultrapassá-las.” 

-“(…)esclarecer os docentes envolvidos no plano.” 

-“(…) mostrando-se sempre disponível para prestar 

esclarecimentos, (…)” 

-“Esclareceu dúvidas, (…)” 

 

-“(…) incidência na resolução de problemas.” 

-“ A P.C. do PM procurou sempre dar respostas às questões 

levantadas (…)” 

-“ A P.C. do plano esteve sempre disponível para responder 

às questões (…)” 

- procurou resolver as situações 

problemáticas 

- tirar todas as dúvidas 

- esclarecimento 

- ultrapassar dúvidas 

- esclarecimento de dúvidas 

- dificuldades tentando ultrapassá-las 

- esclarecer os docentes envolvidos no 

plano 

- prestar esclarecimentos 

- Esclareceu dúvidas 

 

- incidência na resolução de problemas 

-procurou sempre dar respostas às 

questões  

- responder às questões 

- superação de algumas dúvidas 

 

- prestou os esclarecimentos necessários 

 

- resposta a dificuldades  
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1 

 

2 
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-(…) superação de algumas dúvidas (…)” 

 

-“ (…) prestou os esclarecimentos necessários (…)” 

 

-“(…) resposta a dificuldades.” 

-“Mostrou-se sempre receptiva na resolução de problemas 

(…)” 

- sempre receptiva na resolução de 

problemas 

Cooperação/Apoio 

-“(…)apoio aos professores envolvidos.” 

-“(…)esteve sempre disponível para apoiar os professores 

(…)” 

-“Tentou motivar e mostrou-se disponível para apoiar os 

colegas (…)” 

-“A P.C. deu o apoio necessário e fundamental (…)” 

-“Colaborou activamente nas várias iniciativas (…)” 

-“Total disponibilidade para o esclarecimento e apoio aos 

docentes (…)” 

-“Apoio total e incondicional (…)” 

-“(…) apoiou os professores no PM de forma a ultrapassar 

dúvidas (…)” 

-“O P.C. prestou  um apoio constante, (…)” 

-“(…) mostrou-se sempre cooperante, (…)” 

-“(…) apoio as actividades previstas (…)”  

-“(…) houve total disponibilidade e apoio aos professores(…)” 

 

-“(…) apoiar os colegas disponibilizando o seu tempo (…)” 

-“Troca de experiências e cooperação entre todos (…)” 

-“(…) apoio dado na elaboração das mesmas.” 

-“(…) mostrou-se sempre disponível para apoiar os colegas 

(…)” 

-“Grande disponibilidade para apoio.” 

- apoio aos professores envolvidos 

- apoiar os professores 

- apoiar os colegas 

- deu o apoio necessário e fundamental 

- Colaborou activamente 

- apoio aos docentes 

- Apoio total e incondicional 

- apoiou os professores 

- prestou  um apoio constante 

- mostrou-se sempre cooperante 

- apoio as actividades previstas 

- apoio aos professores 

 

- apoiar os colegas 

- cooperação entre todos 

- apoio dado 

- apoiar os colegas 

- apoio 

- apoiar 

- sempre apoiou 

- Apoio constante 

 

- tentou apoiar todos os colegas 

11 8 5 2 2 28 



-“A P.C. esteve sempre disponível para apoiar e partilhar 

experiências (…)” 

-“A docente coordenadora sempre apoiou (…)” 

-“Apoio constante aos professores (…)” 

 

-“(…) tentou apoiar todos os colegas (…)” 

-“ O coordenador procurou dar o apoio  (…)” 

-“O P.C. apoiou os colegas (…)” 

-“Estar sempre disponível para acompanhar e apoiar (…)” 

-“(…) colaboração muito proveitosa (…)” 

-“Procurei dar o máximo de apoio (…)” 

 

-“Reforçou a colaboração (…)” 

-“(…)disponibilizou-se sempre para prestar o apoio 

necessário.” 

 

-“ Apoio individualizado aos colegas, (…)” 

-“ Apoio ao trabalho implementado (…)” 

- procurou dar o apoio   

- apoiou os colegas 

- apoiar 

- colaboração muito proveitosa 

- Procurei dar o máximo de apoio 

 

- Reforçou a colaboração 

- prestar o apoio necessário 

 

- Apoio individualizado aos colegas 

- Apoio ao trabalho 

Dinâmica  

-“(…) procurou ser mais um modelo dinamizador (…)” 

-“ As coordenadoras dinamizaram este projecto motivando e 

envolvendo todos os professores(…).” 

-“Promovemos e dinamizamos reuniões de escola, (…)” 

-“Dinamizamos a aplicação de novas metodologias (…)” 

-“As coordenadoras foram dinâmicas na divulgação de 

informações (…)” 

-“(…) dinamizou as reuniões semanais (…)” 

-“A coordenadora dinamizou todas as actividades (…)” 

-“O P.C. do projecto foi sempre um dinamizador (…)” 

 

-“Dinamizou o trabalho do grupo (…)” 

- um modelo dinamizador 

- dinamizaram este projecto 

- dinamizamos 

- Dinamizamos a aplicação 

- As coordenadoras foram dinâmicas 

- dinamizou as reuniões 

- coordenadora dinamizou todas as 

actividades 

- foi sempre um dinamizador 

 

- Dinamizou o trabalho do grupo 

- dinamização 

8 3 4 2  17 



-“(…) dinamização e articulação das actividades (…)” 

-“(…) preocupação de dinamizar (…)” 

 

-“Dinamizou a implementação do PM. 

-“Dinamizar reuniões formais e informais (…)” 

-“É uma pessoa disponível, dinamizadora e impulsionadora de 

actividades” 

-“”A P.C. dinamizou (…)” 

 

-“(…) dinamismo.” 

-“ Manteve uma boa dinâmica de trabalho com os colegas.” 

- preocupação de dinamizar 

 

- Dinamizou a implementação 

- Dinamizar reuniões 

- dinamizadora 

- dinamizou 

 

- dinamismo 

-Manteve uma boa dinâmica 

Partilha de 
experiências/saberes 

-“(…) procurou promover a partilha de experiências 

diversificadas (…)” 

-“(…)promoveu a troca de experiências (…)” 

 

-“(…) partilhando estratégias, experiências e materiais.” 

-“(…) promoveu a troca de experiências e saberes.” 

-“(…) troca e partilha acrescida de experiências.” 

-“Troca de experiências e cooperação entre todos (…)” 

-“A P.C. esteve sempre disponível para apoiar e partilhar 

experiências (…)” 

 

-“Proporcionar a partilha de experiências e materiais (…)” 

 

-“(…) possibilitou a troca de experiência (…)” 

- procurou promover a partilha de 

experiências 

- promoveu a troca de experiências 

 

-partilhando experiências 

- promoveu a troca de experiências e 

saberes 

- troca e partilha acrescida de 

experiências 

- Troca de experiências 

- partilhar experiências 

 

- Proporcionar a partilha de experiências 

 

- possibilitou a troca de experiência 

2 5 1 1  9 

Participação/colaboração nas 

reuniões 

-“O P.C. esteve presente em todas as reuniões de 

acompanhamento (…)” 

-“(…) organizou reuniões de trabalho para o grande grupo, 

(…)” 

- esteve presente em todas as reuniões 

- organizou reuniões de trabalho 

- esteve presente em reuniões 

- participou em todas as reuniões 

13 4 4 1 2 24 



-“A coordenadora esteve presente em reuniões (…)” 

-“A P.C. participou em todas as reuniões (…)” 

-“(…) organizou as reuniões (…)” 

-“O professor esteve sempre presente em todas as 

reuniões(…)” 

-“Esteve sempre presente nas reuniões (…)” 

-“(…) preparação de reuniões (…)” 

-“(…) participou nas reuniões (…)” 

-“Participou sempre nas reuniões de acompanhamento (…)” 

-“Dirigiu as reuniões de PM(…)” 

-“(…) colaborando (…)” 

-“(…) participou nas reuniões com a P.A. (…)” 

 

-“Organizou as reuniões de trabalho (…)” 

-“(…) orientou todas as reuniões de trabalho (…) 

-“O P.C. participou em todas as reuniões (…)” 

-“Reuniu semanalmente (…)” 

 

-“Promoveu várias reuniões (…)” 

-“Esteve presente em todas reuniões (…)” 

-“O P.C. participou em todas as reuniões (…)” 

-“ (…) tendo estado presente em todas as reuniões previstas.” 

 

-“ Participou nas reuniões (…)” 

 

-“ A P.C. esteve presente em todas as reuniões mensais (…)” 

-“(…) participei activamente nas reuniões (…)” 

- organizou as reuniões 

- sempre presente em todas as reuniões 

- Esteve sempre presente nas reuniões 

- preparação de reuniões 

- participou nas reuniões 

- Participou sempre nas reuniões 

- Dirigiu as reuniões 

- colaborando 

- participou nas reuniões 

 

- Organizou as reuniões 

- orientou todas as reuniões 

- participou em todas as reuniões 

- Reuniu semanalmente 

 

- Promoveu várias reuniões 

- Esteve presente em todas reuniões 

- participou em todas as reuniões 

- estado presente em todas as reuniões 

 

- Participou nas reuniões 

 

- esteve presente em todas as reuniões 

- participei activamente nas reuniões 

Partilha e incentivo na 
utilização de materiais 

 -“(…) procurou promover a partilha de materiais diversificadas 

(…)” 

-“(…) forneceu o material recebido, (…)” 

- procurou promover a partilha de 

materiais 

- forneceu o material 
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-“Transmitiu ao grupo de professores envolvidos no PM 

informações e materiais.” 

-“(…) incentivando a troca de materiais (…)” 

-“A P.C. disponibilizou sempre aos colegas todo o material 

(…)” 

-“(…) forneceu informações e materiais (…)” 

-“(…) forneceu constantemente informações e materiais.” 

 

-“(…) partilhando estratégias, experiências e materiais.” 

-“(…) partilha de materiais com todos os elementos(…)” 

-“(…) disponibilizando os materiais recebidos.” 

-“Partilhou com os professores os materiais (…)” 

 

-“ Estimulou a partilha de materiais.” 

-“Proporcionar a partilha de experiências e materiais (…)” 

 

-“Facultou material (…)” 

 

 

-“(…) disponibilizei vários e diversos materiais (...)” 

-“Produção e partilha de alguns materiais (…)” 

-“ Disponibilizou todos o material (…)” 

- Transmitiu ao grupo de professores 

materiais 

- incentivando a troca de materiais 

- disponibilizou sempre aos colegas todo o 

material 

- forneceu materiais 

- forneceu constantemente materiais 

 

-partilhando materiais 

- partilha de materiais 

- disponibilizando os materiais 

- Partilhou com os professores os 

materiais 

 

- Estimulou a partilha de materiais 

- Proporcionar a partilha de materiais 

 

- Facultou material 

 

- disponibilizei vários e diversos materiais 

- Produção e partilha de alguns materiais 

- Disponibilizou todos o material 

   

 

Partilha e incentivo de novas 

actividades/estratégias  

-“(…) senilização para o uso de novas estratégias, actividades 

(…)” 

-“ Promoveu a implementação de estratégias (…)” 

-“Partilhou algumas tarefas/actividades realizadas (…)” 

-“(…) impulsionando a adopção de estratégias do PM, (…)” 

-“(…) desenvolveu actividades com vista à promoção da 

disciplina.” 

-“(…) sugeriu estratégias para aplicar às diversas turmas (…)” 

- uso de novas estratégias, actividades 

- Promoveu a implementação de 

estratégias 

- Partilhou algumas tarefas/actividades 

realizadas 

- impulsionando a adopção de estratégias 

- desenvolveu actividades 

- sugeriu estratégias 

7 1  3  1 12 



-“(…) planificou e desenvolveu actividades com vista à 

promoção da disciplina.” 

 

-“(…) efectiva implementação de estratégias/actividades(…)” 

 

-“É uma pessoa disponível, dinamizadora e impulsionadora de 

actividades” 

-“ (…) promover e desenvolver actividades(…)” 

-“(…) mostrou e divulgou actividades (…)” 

 

-“(…) sugestão de novas estratégias/actividades (…)” 

- planificou e desenvolveu actividades 

 

- efectiva implementação de 

estratégias/actividades 

 

- impulsionadora de actividades 

- promover e desenvolver actividades 

mostrou e divulgou actividades 

 

- sugestão de novas 

estratégias/actividades 

Partilha e incentivo de novas 
metodologias 

-“Dinamizamos a aplicação de novas metodologias (…)” 

-  

- aplicação de novas metodologias 
1     1 

Clima 

- “Promoveu um ambiente de trabalho agradável (…)” 

 

-“Estabeleceu um bom clima de relacionamento.” 

-“(…) bom ambiente de trabalho (…)” 

- ambiente de trabalho agradável 

 

- Estabeleceu um bom clima 

- bom ambiente de trabalho 

 

 

 

2 

 

 

1   3 

Profissionalismo 

-“As coordenadoras desempenharam as suas funções de 

forma eficiente (…)” 

-“Orientou as reuniões com grande profissionalismo. 

 

-“(…) coordenou os trabalhos sempre com profissionalismo 

(…)” 

- desempenharam as suas funções de 

forma eficiente 

- grande profissionalismo 

 

- coordenou os trabalhos sempre com 

profissionalismo 

 

2 
  1  3 

Acompanhamento 
-“ O P.C. acompanhou a implementação de todas as medidas 

previstas (…)” 

- acompanhou a implementação de todas 

as medidas 
1     1 

 

Empenho 

-“A coordenadora desenvolveu um trabalho apurado, 

interessado e empenhado (…)” 

-“Empenho, disponibilidade, liderança e presença constante.” 

-“(…) muito empenho e dedicação.” 

- empenhado 

- Empenho 

- muito empenho e dedicação 

 

3 5 3 2 1 14 



 

-“A P.C. manifestou empenho (…)” 

-“Grande empenho e disponibilidade.” 

-“Devido à disponibilidade e empenho(…)” 

-“(…) empenho em conciliar os trabalhos (…)” 

-“A P.C. mostrou elevado empenho (…)” 

 

-“O P.C. revelou disponibilidade, empenhamento e procurou 

sempre informar (…)” 

-“ Total disponibilidade, empenho (…)” 

-“ Mostrou disponibilidade e empenho (…)” 

 

-“(…) desenvolveu adequadamente um trabalho de 

acompanhamento e coordenação.” 

-“(…) empenho (…)” 

 

-“(…)desenvolveu com interesse e empenho (…)” 

- manifestou empenho 

- Grande empenho 

- empenho 

- empenho em conciliar 

- mostrou elevado empenho 

 

- empenhamento 

- empenho 

-empenho 

 

- desenvolveu adequadamente um 

trabalho de acompanhamento 

- empenho 

 

- desenvolveu com interesse e empenho 

 Promoção da disciplina -“(…) desenvolveu actividades com vista à promoção da 

disciplina.” 

-“(…) planificou e desenvolveu actividades com vista à 

promoção da disciplina.” 

- promoção da disciplina 

- vista à promoção da disciplina 
2     2 

 Coordenação -“(…) coordenando o todo trabalho desenvolvido (…)” 

-“(…) coordenou o trabalho efectuado com os colegas (…)” 

 

-“O P.C. sempre manifestou total disponibilidade para 

coordenar (…)” 

 

-“ Pela disponibilidade e coordenação de todos os trabalhos.” 

-“(…) desenvolveu adequadamente um trabalho de 

acompanhamento e coordenação.” 

- coordenando o todo trabalho 

- coordenou o trabalho 

 

- coordenar 

- coordenação de todos os trabalhos 

- desenvolveu adequadamente um 

trabalho de coordenação 

- coordenou os trabalhos 

2 1  3  6 



-“(…) coordenou os trabalhos sempre com profissionalismo 

(…)” 

 

         

Bom trabalho desenvolvido -“A coordenadora desenvolveu um trabalho apurado, 

interessado e empenhado (…)” 

-“A coordenadora desenvolveu um trabalho eficaz, útil e 

extremamente positivo.” 

 

-“O coordenador desenvolveu um bom trabalho (…)” 

 

-“(…) bastante satisfatório o trabalho (…)” 

 

-“ A P.C. teve um bom nível de desempenho (…)” 

 

- A coordenadora desenvolveu um 

trabalho apurado 

- desenvolveu um trabalho eficaz, útil e 

extremamente positivo 

 

- desenvolveu um bom trabalho 

 

- bastante satisfatório o trabalho 

 

- teve um bom nível de desempenho 

2 1 1  1 5 

 

Motivadora 

-“Tentou motivar e mostrou-se disponível para apoiar os 

colegas (…)” 

-“ As coordenadoras dinamizaram este projecto motivando e 

envolvendo todos os professores (…).” 

-“Tem motivado os colegas (…)” 

 

-“Motivação excelente.” 

 

-“(…) motivar para novas experiências (…)” 

-“ O envolvimento, entusiasmo e motivação (…)” 

- Tentou motivar 

- motivando e envolvendo todos os 

professores 

- Tem motivado os colegas 

 

- Motivação excelente 

 

- motivar para novas 

- motivação 

3 1 2   6 

Reuniões -“Dificuldade em reunir com os colegas (…)” - Dificuldade em reunir  1    1 

 Número de professores 
-“O elevado número de professores foi uma dificuldade (…)” - elevado número de professores foi uma 

dificuldade 
  1   1 

Aspectos 
negativos 

Acompanhamento 
 “ Pouca apreciação, valorização e envolvimento  (…) - Pouca apreciação, valorização e 

envolvimento   
  1   1 



Horários/Tempo 
-“(…) o tempo disponível para as reuniões foi escasso (…)” - o tempo disponível para as reuniões foi 

escasso 
1     1 

Localização 
-“(…) o facto de existirem dois edifícios  na mesma escola 

dificulta uma melhor coordenação (…)” 

- existirem dois edifícios  na mesma 

escola dificulta 
 1    1 

Conhecimento         

Apoio 

-“ (…) não foi possível desenvolver um apoio mais 

individualizado (…)” 

- não foi possível desenvolver um apoio 

mais individualizado 

 

 

  1   1 

Disponibilidade 
“(…)nem sempre  dispôs da disponibilidade de todas as 

colegas (…)” 

- nem sempre  dispôs da disponibilidade 
1     1 

 

 

-“Uma vez que a coordenadora e a professora acompanhante  são a mesma pessoa (…)” 

-“O Coordenador considera que talvez fosse útil a separação entre a Coordenação de Departamento e o 

cargo de Coordenador do PAM (…)” 

      

 

 


