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1ª PERGUNTA: Nível de apoio do Professor Acompanhante no desenvolvimento do projecto de escola estabelecido no âmbito do PM, em 2007/08 

Frequência 
Categoria Subcategoria Unidade de Contexto Unidade de Registo 

a1 b2 c3 d4 e5 
Total 

 
 
 
 
 
 

Tipo de 
apoio 

prestado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornecer e transmitir 
informações  

-“Transmitiu todas as informações decorrentes dos 

diversos encontros, (…)” 

-“Teve sempre, como preocupação, fornecer as 

informações sobre os projectos(…)” 

-“O P.A6. do PM é um bom veículo de informação 

entre as escolas e ME,(…)” 

-“(…) transmitia regularmente informação relevante 

relacionada directamente ou não com o PM.” 

-“(…)sempre revelou muita facilidade de 

comunicação nas reuniões de acompanhamento.” 

-“(…) a P.A. transmitiu aos coordenadores do PM 

informações diversas, (…)” 

 

-“Para além disso, forneceu atempadamente toda a 

informação e apoio necessário (…)” 

 

-“(…)sendo sempre muito clara nas informações 

-Transmitiu todas as informações 

-fornecer as informações 

- disponibilizando todos os 

matérias 

- transmitia regularmente 

informação 

- facilidade de comunicação 

- transmitiu aos coordenadores 

do PM informações diversas 

 

- forneceu atempadamente toda a 

informação 

 

- muito clara nas informações 

- informações atempadas 

 

- Comunicação regular 

6 1 2  1 10 

                                                
1 DREN 
2 DREC 
3 DRELVT 
4 DREAlen 
5 DREAlg 
6 P.A. – Professor Acompanhante 
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transmitidas.” 

-“Deu informações atempadas (…)” 

 

-“Comunicação regular com os coordenadores do 

Plano (…)” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidade 

-“ (…) mostrou disponibilidade, espírito colaborativo 

e prontidão no esclarecimento de dúvidas. 

Demonstrou ao longo deste ano lectivo sempre 

disponibilidade em todos os aspectos (…)” 

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

-“Respondeu sempre a todos os e-mails enviados 

pelo coordenador.” 

- “O acompanhante esteve sempre disponível a 

todas as solicitações.” 

-“O entusiasmo e disponibilidade do P.A. 

«contagiou» todos os professores no PM.” 

-“Esteve sempre disponível e apoiou todos os 

coordenadores, nas sua tarefas.” 

-“Disponibilizou-se sempre para ajudar 

independentemente dos problemas colocados.” 

-“Nas reuniões mensais, a P.A. mostrou-se sempre 

disponível, para orientar e melhorar o nosso 

trabalho, (…)” 

- mostrou disponibilidade 

- sempre disponibilidade 

- sempre disponível 

- sempre disponível 

- disponibilidade 

- sempre disponível 

- Respondeu sempre 

- Disponibilizou-se sempre 

- mostrou-se sempre disponível 

- sempre disponível 

- Disponibilidade 

- houve disponibilidade total 

- estando sempre presente 

- sempre estar disponível 

- mostrou total disponibilidade 

- sempre disponível 

- esteve sempre disponível 

-total disponibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 
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-“O P.A. esteve sempre disponível para 

esclarecimento de dúvidas e de dificuldades.” 

-“Disponibilidade e facilidade de contacto, (…)” 

-“Sempre que foi necessário qualquer 

esclarecimento ou apoio, houve disponibilidade total 

por parte do P.A..” 

-“A P.A. (…), estando sempre presente com espírito 

total de colaboração e dedicação às nossas 

questões e problemas.” 

-“A P.A. demonstrou inteira disponibilidade para 

prestar todos os esclarecimentos necessários,(…)” 

-“O facto de sempre estar disponível para facultar 

apoio a todas as escolas,(…) 

-“A P.A. mostrou total disponibilidade para apoiar o 

desenvolvimento do projecto na escola.” 

-“A P.A. revelou-se sempre disponível para 

colaborar com os professores coordenadores.” 

-“(…) e esteve sempre disponível para qualquer 

esclarecimento/ajuda.” 

-“Houve sempre por parte da P.A. total 

disponibilidade para esclarecer e dar resposta a 

qualquer solicitação.” 

-“O P.A. mostrou-se sempre disponível e receptivo 

para colaborar no desenvolvimento do projecto.” 

- mostrou-se sempre disponível 

- disponível 

- mostrou sempre disponibilidade 

 

- disponibilidade total 

- sempre disponível 

- mostrou-se sempre disponível 

- crédito horário atribuído 

- total disponibilidade 

- manifestou sempre 

disponibilidade 

- disponível 

-Grande disponibilidade 

- bastante empenho e 

disponibilidade 

- esteve sempre disponível 

- mostrou sempre disponibilidade 

- esteve sempre disponível 

 

- Disponível 

- esteve sempre disponível 

- mostrou-se inteiramente 

disponível 

- sempre disponível 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“(…) a P.A. se mostrou sempre receptiva a todas 

as propostas apresentadas e disponível para a 

resolução de problemas concretos da escola.” 

-“ A P.A. mostrou sempre disponibilidade para 

ajudar nos problemas que surgiam e no 

esclarecimento de dúvidas.” 

 

-“(…)apresentou em todos os momentos uma 

disponibilidade total para ajuda na resolução de 

problemas e dúvidas.” 

-“A P.A. esteve sempre disponível para 

esclarecimento de dúvidas que fossem surgindo.” 

-“A P.A. mostrou-se sempre disponível para apoiar 

o desenvolvimento de cada projecto de escola.” 

-“Esteve sempre disponível para esclarecimento de 

dúvidas e troca de experiências.” 

-“Mostrou sempre total disponibilidade para 

qualquer apoio e informação.” 

-“A P.A. manifestou sempre disponibilidade para o 

acompanhamento e esclarecimento de qualquer 

dúvida, (…)” 

-“A P.A. mostrou-se sempre empenhada, 

disponível, interessada e preocupada tanto em 

ajudar os colegas como em superar as dificuldades 

- Mostrou-se disponível 

- Mostrou-se sempre disponível 

- Disponibilidade total 

- mantido sempre disponível 

- revelado disponibilidade 

- a disponibilidade da P.A 

- A disponibilidade da P.A. 

- Mostrou-se sempre disponível 

- mostrou-se sempre disponível 

- revelou total disponibilidade 

- mostrou-se sempre disponível 

 

- teve sempre disponibilidade 

- mostrou sempre grande 

disponibilidade 

- mostrou-se sempre disponível 

- mostrou-se sempre disponível 

- mostrou-se sempre disponível 

 

-. mostrou sempre disponibilidade 

- mostrou sempre disponível 

- demonstrou sempre 

disponibilidade 
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sentidas nas escolas.” 

-“Grande disponibilidade para apoio.” 

-“A P.A. tem revelado bastante empenho e 

disponibilidade na tentativa de resolver problemas 

pontuais (…)” 

-“O P.A. esteve sempre disponível para esclarecer 

algumas dúvidas encontradas no âmbito do PM.” 

--“(…) e mostrou sempre disponibilidade para 

apoiar  e orientar os colegas.” 

-“A P.A. esteve sempre disponível para esclarecer 

qualquer dúvida, (…)” 

 

- “Disponível para ajudar (…)” 

-“A P.A. esteve sempre disponível para esclarecer 

toda e qualquer situação relacionada com PM (…)” 

-“A P.A. mostrou-se inteiramente disponível para 

esclarecer dúvidas colocadas,(…)” 

-“A P.A., além de estar sempre disponível para 

esclarecer dúvidas (…)” 

-“Mostrou-se disponível para esclarecer alguma 

dúvida ou dificuldade.”   

-“Mostrou-se sempre disponível para acompanhar 

no que fosse necessário.” 

-“Disponibilidade total em apoiar a escola sempre 
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que solicitada.” 

-“(…) tendo-se mantido sempre disponível quer 

pessoalmente quer por meio electrónicos.” 

-“Tem revelado disponibilidade (…)” 

-“O grupo de professores envolvidos no PM contou 

sempre com o apoio e a disponibilidade da P.A.” 

-“A disponibilidade da P.A. ajudou sempre a 

resolver as dúvidas que iam surgindo,(…)” 

-“Mostrou-se sempre disponível e aberto a 

sugestões.” 

-“ A P.A. mostrou-se sempre disponível para o 

esclarecimento de dúvidas.” 

-“O P.A. revelou total disponibilidade.” 

-“A P.A. do nosso projecto mostrou-se sempre 

disponível para o esclarecimento de dúvidas (…)” 

 

-“O P.A. nas diversas reuniões teve sempre 

disponibilidade para resolver toas as questões (…)” 

-“A P.A. mostrou sempre grande disponibilidade 

(…)” 

-“O P.A. mostrou-se sempre disponível para o 

esclarecimento de dúvidas (…)” 

-“O P.A. mostrou-se sempre disponível para 

informar e esclarecer todos os assuntos (…)” 
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-“A P.A. mostrou-se sempre disponível para orientar 

e coordenar o trabalho dos docentes (…)” 

 

-“O P.A. mostrou sempre disponibilidade total para 

apoiar os colegas (…)” 

-“(…)uma vez que se mostrou sempre disponível e 

cooperante no sentido de colmatar todas as 

dificuldades apresentadas.” 

-“(…)demonstrou sempre disponibilidade para 

esclarecimento de dúvidas(…) 

Esclarecimento e/ou 
resolução de 

problemas/dificuldade
s 

-“ (…) mostrou disponibilidade, espírito colaborativo 

e prontidão no esclarecimento de dúvidas.” 

-“Clarificou aspectos dúbios, (…)” 

-“(…) clarificando, sempre que possível, questões 

relacionadas com o plano, (…)” 

-“Respondeu sempre às dúvidas lançadas pelos 

grupos PM.” 

-“O P.A. esteve sempre disponível para 

esclarecimento de dúvidas e de dificuldades.” 

-“Sempre que foi necessário qualquer 

esclarecimento ou apoio, houve disponibilidade total 

por parte do P.A..” 

-“(…) e esteve sempre disponível para qualquer 

esclarecimento/ajuda.” 

- esclarecimento de dúvidas 

- Clarificou aspectos dúbios 

-clarificando(…) questões 

relacionadas com o plano 

- Respondeu sempre às dúvidas 

- esclarecimento de dúvidas e de 

dificuldades. 

- esclarecimento 

- qualquer esclarecimento/ajuda 

- esclarecer e dar resposta 

- prontificou-se a esclarecer 

dúvidas 

- resolução de problemas 

- ajudar nos problemas que 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 11 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

39 
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-“Houve sempre por parte da P.A. total 

disponibilidade para esclarecer e dar resposta a 

qualquer solicitação.” 

-“Sempre que solicitada, a P.A. prontificou-se a 

esclarecer dúvidas que surgiam (…)” 

--“(…) a P.A. se mostrou sempre receptiva a todas 

as propostas apresentadas e disponível para a 

resolução de problemas concretos da escola.” 

-“ A P.A. mostrou sempre disponibilidade para 

ajudar nos problemas que surgiam e no 

esclarecimento de dúvidas.” 

 

-“(…), como em esclarecer junto desta algumas 

questões que lhe foram sendo colocadas pelos 

professores do seu grupo de trabalho.” 

-“Esteve sempre disponível para esclarecimento de 

dúvidas e troca de experiências.” 

-“Atendendo as actividades que disponibilizou e ao 

esclarecimento de dúvidas sempre que foram 

surgindo.” 

-“(…)tentou sempre esclarecer todas as dúvidas 

que surgiam,(…)” 

-“A P.A. manifestou sempre disponibilidade para o 

acompanhamento e esclarecimento de qualquer 

surgiam e no esclarecimento de 

dúvidas 

 

- esclarecer junto desta algumas 

questões 

- esclarecimento de dúvidas 

- esclarecimento de dúvidas 

- tentou sempre esclarecer todas 

as dúvidas 

- esclarecimento de qualquer 

dúvida 

- superar as dificuldades 

- tentativa de resolver problemas 

pontuais 

- esclarecer algumas dúvidas 

- esclarecimento  de dúvidas 

- esclarecer qualquer dúvida 

 

- esclarecer toda e qualquer 

situação 

- dúvidas surgidas, foram 

esclarecidas 

- esclarecer dúvidas colocadas 

- esclarecer dúvidas 
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dúvida, (…)” 

-“A P.A. mostrou-se sempre empenhada, 

disponível, interessada e preocupada tanto em 

ajudar os colegas como em superar as dificuldades 

sentidas nas escolas.” 

-“A P.A. tem revelado bastante empenho e 

disponibilidade na tentativa de resolver problemas 

pontuais (…)” 

-“O P.A. esteve sempre disponível para esclarecer 

algumas dúvidas encontradas no âmbito do PM.” 

-“(…) tanto no esclarecimento  de dúvidas na 

implementação do PM.” 

-“A P.A. esteve sempre disponível para esclarecer 

qualquer dúvida, (…)” 

 

 -“A P.A. esteve sempre disponível para esclarecer 

toda e qualquer situação relacionada com PM (…)” 

-“Todas as dúvidas surgidas, foram esclarecidas em 

tempo útil(…)” 

-“A P.A. mostrou-se inteiramente disponível para 

esclarecer dúvidas colocadas, (…)” 

-“A P.A., além de estar sempre disponível para 

esclarecer dúvidas (…)” 

-“Mostrou-se disponível para esclarecer alguma 

- esclarecer alguma dúvida ou 

dificuldade 

- prestou-nos todos os 

esclarecimentos 

- ajudou sempre a resolver as 

dúvidas 

- soluções para problemas 

- esclarecimento de dúvidas 

- dúvidas existentes foram 

sempre esclarecidas 

- esclarecimento de dúvidas 

 

- resolver toas as questões 

- esclarecer as nossas dúvidas 

- As dúvidas eram colocadas e 

tratadas 

- esclarecimento de dúvidas 

- esclarecer todos os assuntos 

 

- colmatar todas as dificuldades 

- esclarecimento de dúvidas 
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dúvida ou dificuldade.”   

-“(…) prestou-nos todos os esclarecimentos e 

apoios solicitados sempre disponível para 

solucionar qualquer problema(…)” 

-“A disponibilidade da P.A. ajudou sempre a 

resolver as dúvidas que iam surgindo, (…)” 

-“(…)se encontrasse soluções para problemas 

colocados pelos professores.” 

-“ A P.A. mostrou-se sempre disponível para o 

esclarecimento de dúvidas.” 

-“As dúvidas existentes foram sempre 

esclarecidas.” 

-“A P.A. do nosso projecto mostrou-se sempre 

disponível para o esclarecimento de dúvidas (…)” 

 

-“O P.A. nas diversas reuniões teve sempre 

disponibilidade para resolver toas as questões (…)” 

-“(…)trabalho de acompanhamento com o intuito de 

esclarecer as nossas dúvidas (…)”  

-“As dúvidas eram colocadas e tratadas nas 

reuniões de acompanhamento.” 

-“O P.A. mostrou-se sempre disponível para o 

esclarecimento de dúvidas (…)” 

-“O P.A. mostrou-se sempre disponível para 
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informar e esclarecer todos os assuntos (…)” 

 

-“(…)uma vez que se mostrou sempre disponível e 

cooperante no sentido de colmatar todas as 

dificuldades apresentadas.” 

-“(…)demonstrou sempre disponibilidade para 

esclarecimento de dúvidas(…) 

Cooperação/Apoio 

-“ (…) mostrou disponibilidade, espírito colaborativo 

e prontidão no esclarecimento de dúvidas.” 

-“ A P.A. demonstrou sempre total colaboração no 

desenvolvimento do projecto da escola. 

--“Esteve sempre disponível e apoiou todos os 

coordenadores, nas sua tarefas.” 

-“Desde o inicio deste projecto que a P.A. tem 

demonstrado colaboração (…)” 

-“A P.A. (…), estando sempre presente com espírito 

total de colaboração e dedicação às nossas 

questões e problemas.” 

- “O P.A.,(…) foi um importante apoio para o 

desenvolvimento do Projecto.” 

-“A P.A. mostrou total disponibilidade para apoiar o 

desenvolvimento do projecto na escola.” 

-“A P.A. revelou-se sempre disponível para 

colaborar com os professores coordenadores.” 

- espírito colaborativo 

- demonstrou sempre total 

colaboração 

- apoiou todos os coordenadores 

- demonstrado colaboração 

- espírito total de colaboração 

- importante apoio 

- apoiar o desenvolvimento do 

projecto 

- colaborar com os professores 

coordenadores 

 

- Estimulou sempre o trabalho 

cooperativo 

- deu sempre um grande apoio 

- sempre empenhada 

- apoio necessário 

8 7 9 1 3 28 
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-“Estimulou sempre o trabalho cooperativo e de 

partilha de experiências entre todos os colegas 

envolvidos no projecto.” 

-“A P.A. deu sempre um grande apoio ao 

desenvolvimento do projecto,(…)” 

- “A P.A. mostrou-se sempre empenhada, (…)” 

-“Para além disso, forneceu atempadamente toda a 

informação e apoio necessário (…)” 

-“Grande disponibilidade para apoio.” 

-“O apoio do P.A. foi total, (…)” 

--“(…) e mostrou sempre disponibilidade para 

apoiar  e orientar os colegas.” 

 

-“Disponibilidade total em apoiar a escola sempre 

que solicitada.” 

-“(…) prestou-nos todos os esclarecimentos e 

apoios solicitados sempre disponível para 

solucionar qualquer problema(…)” 

-“O nível de apoio assinalado deve ser entendido 

como positivo.” 

-“(…)prestado todo o apoio solicitado.” 

-“O grupo de professores envolvidos no PM contou 

sempre com o apoio e a disponibilidade da P.A.” 

- disponibilidade para apoio 

- apoio total 

- apoiar  e orientar os colegas 

 

- apoiar a escola sempre que 

solicitada 

- prestou-nos (…) e apoios 

solicitados 

- entendido como positivo 

- prestado todo o apoio solicitado 

- contou sempre com o apoio 

- apoio que P.A. depositou 

- apoio foi dado 

- considerado muito bom 

- deu todo o apoio 

 

- orientar e coordenar 

 

- apoiar os colegas 

- cooperante 

- apoiou-nos 
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-“(…)foi decisiva a confiança e apoio que P.A.  

depositou no nosso trabalho.” 

-“O apoio foi dado sempre que necessário(…)” 

-“O apoio do P.A. foi considerado muito bom.” 

-“O P.A. deu todo o apoio (…)” 

-“A P.A. mostrou-se sempre disponível para orientar 

e coordenar o trabalho dos docentes (…)” 

 

-“O P.A. mostrou sempre disponibilidade total para 

apoiar os colegas (…)” 

-“(…)uma vez que se mostrou sempre disponível e 

cooperante no sentido de colmatar todas as 

dificuldades apresentadas.” 

-“(…)apoiou-nos na implementação de novas 

estratégias/actividades.” 

Bom dinamizador 

-“(…)trouxe uma nova dinâmica ao nível do trabalho 

desenvolvido(…)” 

-“Tentou sempre dinamizar a plataforma 

Moodle(…)” 

 

-“A P.A. imprimiu uma dinâmica nas reuniões que 

se reflectiu num trabalho profícuo (…)” 

-“Boa dinamização da sessão de formação(…)” 

 

- nova dinâmica 

-Tentou sempre dinamizar 

 

- imprimiu uma dinâmica 

- Boa dinamização 

 

- boa dinamizadora 

- dinamizou 

 

2 2 2  2 8 
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-“Foi uma boa dinamizadora das reuniões de 

acompanhamento (…)” 

-“Além disso, dinamizou acções de formação(…)” 

 

-“(…)apelando a uma dinâmica de grupo(…)” 

-“O P.A. dinamizou com bastante clareza(…)” 

- dinâmica de grupo 

-dinamizou com bastante clareza 

 

Partilha de 
experiências/saberes 

-“(…)fomentando a troca de experiências entre os 

docentes.” 

-“(…) e fomentou sempre a troca de experiências 

nas reuniões(…)” 

-(…)promoveu intercâmbio de saberes,(…)” 

“O acompanhamento foi muito importante porque 

permitiu (…), partilhar experiências (…)” 

--“(…)a particularidade de conseguir promover a 

partilha de materiais e experiências diversificadas 

entre os elementos do grupo(…)” 

 

-“Estimulou sempre o trabalho cooperativo e de 

partilha de experiências entre todos os colegas 

envolvidos no projecto.” 

--“Esteve sempre disponível para esclarecimento de 

dúvidas e troca de experiências.” 

-“Em todas as reuniões houve uma interacção entre 

os vários elementos do grupo e o professor 

-troca de experiências 

-troca de experiências 

- intercâmbio de saberes 

- partilhar experiências 

- promover a partilha de(…) 

experiências diversificadas 

 

- partilha de experiências 

- troca de experiências 

- troca e partilha acrescida de 

experiências 

- troca de experiências e partilha 

de saberes 

- promoveu a partilha de 

experiências 

 

- partilha de experiências 

- partilha de experiências 

5 5 4 1 1 16 
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acompanhante resultando numa troca e partilha 

acrescida de experiências.” 

-“Dinamização de actividades de incentivo à troca 

de experiências e partilha de saberes.” 

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

-“Promoveu e motivou os professores (…) para a 

partilha de experiências(…)” 

-“Também na partilha de experiências pedagógicas, 

(…)” 

-“Promoveu a troca de experiências entre os vários 

professores envolvidos no PAM,(…)” 

-“Nas reuniões fomentava a toca de experiências, 

(…)” 

-“(…) incentivou a partilha de experiências entre 

escolas (…)” 

-“O trabalho desenvolvido nas reuniões (…) foi 

muito importante (…), partilhar experiências, (…)” 

-“(…)facultou a partilha de saberes,(…)” 

pedagógicas 

- troca de experiências 

- fomentava a toca de 

experiências 

 

- incentivou a partilha de 

experiências 

- partilhar experiências 

 

- facultou a partilha de saberes 

 

Reuniões pertinentes 
e úteis 

-“(…) e fomentou sempre a troca de experiências 

nas reuniões o que permitiu o desenvolvimento de 

um trabalho mais profícuo(…)” 

-“Em cada reunião de Acompanhamento a P.A. 

procurou incentivar o trabalho nas escolas.” 

-“A P.A. dirigiu com profissionalismo todas as 

- reuniões o que permitiu o 

desenvolvimento de um trabalho 

mais profícuo 

- reunião (…). procurou incentivar 

o trabalho nas escolas 

- dirigiu com profissionalismo 

4 4 2 3  13 
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reuniões de acompanhamento.” 

-“As reuniões, (…)proporcionaram o conhecimento 

e posterior debate de outras experiências(…)” 

-“(…)o alargamento das reuniões a mais escolas, 

possibilitou o conhecimento, e consequente 

enriquecimento, (…)” 

 

-“Em todas as reuniões houve uma interacção entre 

os vários elementos do grupo e o professor 

acompanhante resultando numa troca e partilha 

acrescida de experiências.” 

-“O P.A. foi incansável (…) na moderação das 

reuniões e entrega e análise de materiais aplicados 

nas aulas.” 

-“Manifestou grande capacidade na preparação e 

condução das reuniões de acompanhamento.” 

-“O P.A. conduziu de forma agradável e proveitosa 

as reuniões do PM.” 

 

-“Qualidade e pertinência dos assuntos tratados nas 

reuniões que promoveu e desenvolveu.” 

-“Organizou as reuniões de forma clara (…)” 

 

-“As reuniões (…) foram bastante frutíferas (…)” 

todas as reuniões 

-proporcionaram o conhecimento 

- possibilitou o conhecimento, e 

consequente enriquecimento 

 

- reuniões houve uma interacção 

- moderação das reuniões 

- capacidade na preparação e 

condução das reuniões 

- esteve sempre disponível 

 

- Qualidade e pertinência 

- reuniões de forma clara 

 

- bastante frutíferas 

- muito relevantes e pertinentes 

- foi muito importante 
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-“(…)as reuniões foram sempre muito relevantes e 

pertinentes.” 

-“O trabalho desenvolvido nas reuniões (…) foi 

muito importante (…)” 

 

Partilha e incentivo na 
utilização de 

materiais 

-“(…), disponibilizando todos os matérias na 

plataforma Moodle(…)” 

-“Nas reuniões mensais, a P.A.(…), colaborando 

com ideias e materiais pedagógicos sempre que 

possível.” 

-“A P.A. (…), tendo desenvolvido uma trabalho de 

formação e transmitindo directrizes e materiais.” 

-“(…)a particularidade de conseguir promover a 

partilha de materiais e experiências diversificadas 

entre os elementos do grupo(…)” 

-“(…)realce-se o papel relevante na sensibilização 

dos coordenadores  e outros professores presentes, 

para a necessidade de usar «novas» estratégias, 

actividades, materiais,…” 

 

-“Promoveu a partilha de materiais, que foram 

analisados conjuntamente, (…)” 

-“Os materiais propostos foram interessantes e 

pertinentes para todos os níveis de escolaridade, 

- disponibilizando todos os 

matérias 

- colaborando com ideias e 

materiais pedagógicos 

- transmitindo directrizes e 

materiais 

- promover a partilha de materiais 

- usar «novas»,(…), materiais 

 

- Promoveu a partilha de 

materiais 

- materiais propostos foram 

interessantes e pertinentes 

- entrega e análise de materiais 

 

- impeditivos de um apoio eficaz 

- partilha de materiais 

 

- Disponibilizou materiais 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

16 
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(…)” 

-“O P.A. foi incansável (…) na moderação das 

reuniões e entrega e análise de materiais aplicados 

nas aulas.” 

 

-“O P.A. forneceu materiais,(…)” 

-“(…)a mesma promover a partilha de materiais(…) 

 

-“Disponibilizou materiais adequados (…)” 

-“(…), onde disponibilizou todo o material 

apresentado e trabalhado (…)” 

 

-“(…)apresentação e partilha de materiais 

produzidos pelos professores(…)” 

-“(…), incentivou-os para a utilização de 

determinados materiais(…)” 

-“(…), disponibilizou materiais (…)” 

-“(…) facultou diversos materiais de apoio 

aplicáveis ao nosso projecto.” 

- disponibilizou todo o material 

 

- apresentação e partilha de 

materiais 

- incentivou-os para a utilização 

de determinados materiais 

- disponibilizou materiais 

- facultou diversos materiais 

Partilha e incentivo de 
novas 

actividades/estratégia
s  

“(…) na partilha e discussão das diversas 

estratégias de abordagem aos problemas 

propostos.” 

-“(…) ajudou a elaborar e aplicar actividades.” 

-“(…) incentiva os colegas para a adopção de 

- partilha (…)das diversas 

estratégias 

- elaborar e aplicar actividades 

- incentiva(…)adopção de 

práticas lectivas diversificadas 

4 2 2 2 1 11 
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práticas lectivas diversificadas.” 

-“(…)realce-se o papel relevante na sensibilização 

dos coordenadores  e outros professores presentes, 

para a necessidade de usar «novas» estratégias, 

actividades, materiais,…” 

 

-“Atendendo as actividades que disponibilizou e ao 

esclarecimento de dúvidas sempre que foram 

surgindo.” 

-“(…), fazendo sugestões de 

estratégias/metodologias e de recursos a 

implementar nas turmas, (…)” 

 

-“(…)mostrou e divulgou as actividades/informações 

desenvolvidas(…)”  

-“Lançou actividades interessantes, (…)” 

 

-“As actividades apresentadas pelo P.A. foram 

sempre muito interessantes.” 

-“(…)promover uma maior eficácia das actividades 

desenvolvidas (…)” 

 

-“(…)apoiou-nos na implementação de novas 

estratégias/actividades.” 

- usar «novas» estratégias, 

actividades 

 

- actividades que disponibilizou 

- sugestões de estratégias 

 

- mostrou e divulgou as 

actividades 

- Lançou actividades 

 

- actividades apresentadas 

- promover uma maior eficácia 

das actividades 

 

- implementação de novas 

estratégias/actividades 
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Partilha e incentivo de 
novas metodologias 

-“Nas diversas reuniões que se realizaram foram 

propostas diversas metodologias, (…)” 

-“Incutiu boas metodologias a aplicar nas escolas, 

(…)” 

 

-“(…), fazendo sugestões de 

estratégias/metodologias e de recursos a 

implementar nas turmas, (…)” 

 

-“(…)acesso a novas metodologias e outros 

aspectos(…)” 

 

-“Utilizou e sugeriu metodologias de trabalho 

adequadas.” 

- propostas diversas 

metodologias 

- Incutiu boas metodologias 

 

- sugestões de 

estratégias/metodologias 

 

-acesso a novas metodologias 

 

- Utilizou e sugeriu metodologias 

 

2 1 1 1  5 

Criou um bom 
ambiente 

-“Criou sempre um clima de abertura a todas as  

solicitações(…)”  

 

-“Relação de empatia que desenvolveu com o 

grupo.” 

-“(…)criou um bom ambiente entre os professores 

das escolas que acompanhou.” 

 

-“(…)o relacionamento entre a escola e a 

professora acompanhamento foi positivo.” 

- clima de abertura 

 

- Relação de empatia 

- criou um bom ambiente 

 

- relacionamento entre a escola e 

a professora acompanhamento 

foi positivo 

1 2 1   4 
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Reuniões -“As reuniões não permitiram tocas de 

experiências,(…)” 

-“Esperamos que para o ano as reuniões sejam 

mais úteis.” 

-“As reuniões têm um carácter muito teórico e 

pouco prático.” 

 

-“(…)eram discutidos assuntos de pouca 

importância para o desenvolvimento do projecto.” 

-“As questões tratadas nas reuniões foram sempre 

de carácter geral e pouco aprofundado (…)” 

-“Não houve muita troca de experiência (…)” 

-reuniões não permitiram tocas 

de experiências 

- as reuniões sejam mais úteis 

- muito teórico e pouco prático 

 

- assuntos de pouca importância 

- carácter geral e pouco 

aprofundado 

- Não houve muita troca de 

experiência 

  3  3 6 

Comunicação 

-“No entanto, e por falta de orientação/comunicação 

com a comissão central, alguma informação não lhe 

era transmitida de forma atempada pelo que 

algumas vezes as respostas tardavam em chegar.” 

 

-“No entanto nunca foi dado retorno do que foi 

proposto no plano(…)” 

-“(…) não foi dada resposta aos pedidos de 

formação solicitados.” 

- falta de orientação/comunicação 

 

- nunca foi dado retorno do que 

foi proposto no plano 

- não foi dada resposta  1 2   3 

Aspectos 
negativos 

Acompanhamento 

-“(…)o sentimento de que o impacto do 

acompanhamento no trabalho das escolas é pouco 

significativo,(…)” 

- pouco significativo 

 

- necessidade de um maior 
1  1 1  3 
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-“Havia necessidade de um maior 

acompanhamento, um maior número de horas para 

o efeito (…)” 

 

-“Um acompanhamento mais especifico a cada uma 

das escolas (…)” 

acompanhamento 

 

- acompanhamento mais 

especifico 

Horários/Tempo 

-“(…) condicionalismos de horários e localização 

geográfica distante.” 

-“As reuniões consecutivas, relacionadas com o 

Plano ou não, e, as tarefas que nos foram 

sugeridas, extravasaram longamente o horário 

disponibilizado, (…)” 

 

-“O apoio foi possível dentro das limitações 

impostas pelo reduzido tempo, para um grupo de 

escolas tão grande.” 

-“Outra das questões que ainda não foi esclarecida 

é o do crédito horário atribuído (…)” 

 

-“Havia necessidade de um maior 

acompanhamento, um maior número de horas para 

o efeito (…)” 

-“Deve melhorar a gestão de tempo (…)” 

- condicionalismos de horários 

- extravasaram longamente o 

horário 

 

- falta de orientação/comunicação 

- crédito horário atribuído 

 

- necessidade (…)um maior 

número de horas 

- melhorar a gestão de tempo 

2 2 2   6 
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Actividades 

-“As actividades propostas eram mais direccionadas 

para o 3ºciclo.” 

-“O P.A. revelou pouco conhecimento do projecto 

em desenvolvimento e pouco envolvimento nas 

actividades concretizadas.” 

- actividades propostas 

- pouco envolvimento nas 

actividades 2     2 

Apoio 

-“Não foi sentido apoio especifico por parte do P.A. 

ao projecto desenvolvido pela escola,(…)” 

 

-“(…) a diversidade e acompanhamento de 

assuntos tratados nas reuniões do PAM foram 

impeditivos de um apoio eficaz.”  

 

- Não foi sentido apoio 

 

-impeditivos de um apoio eficaz 

 

 

 

1  1   2 

Projectos/trabalhos 
concretos 

-“(…)o acompanhamento devia centrar-se nos 

projectos concretos aplicados em cada escola e 

decididos pelos professores(…)” 

“Devido ao elevado número de projectos torna-se 

impossível à P.A. dar apoio necessário.” 

 

-“(…) o trabalho a desenvolver fosse mais concreto 

e direccionado para a prática lectiva(…)” 

- centrar-se nos projectos 

concretos 

- elevado número de projectos 

 

-trabalho a desenvolver fosse 

mais concreto 

2 1    3 

Aspectos 
que 

gostariam 
que 

tivessem 
sido 

abordados 
 
 
 
 
 

Esclarecimento de 
dúvidas e/ou 
problemas 

“(…)seria pertinente a professora acompanhante se 

deslocasse à nossa escola para apoiar e esclarecer 

eventuais dúvidas sentidas pelos docentes 

envolvidos.” 

-localização geográfica distante 

 
1     1 
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Propostas 
diversificadas 

“Poderia ter havido uma maior diversificação nas 

tarefas propostas.” 

 

-“Consideramos que no arranque destes projectos 

deverá haver dinamismo por parte dos professores 

acompanhantes, relativo a estratégias inovadoras 

(…)” 

- maior diversificação nas tarefas 

propostas 

 

- deverá haver 

dinamismo(…)relativo a 

estratégias inovadoras 

1  1   2 

Tempo -“No entanto, haverá que ponderar o tempo que é 

atribuído ao P.A. para a sua função.” 

- ponderar o tempo 
 1    1 

Partilha de 
experiências 

-“A troca de experiências entre as escolas deverá 

ser potenciada.” 

- troca de experiências 
 1    1 

Outras 
Observaçõ

es 

 -“Não foi pedida colaboração da P.A. para o 

desenvolvimento do projecto.” 

 

1     1 

 


