
1ª PERGUNTA: Aprecie o nível de apoio do professor coordenador ao 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 

 

 
 

 
 

 
Aspectos 
positivos 

 
 

 
 

 
 

 

Comunicação 

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

-“ A P.C. do plano manteve os docentes e os órgãos da escola 

informados de todas as orientações (…)” 

-“O coordenador procurou transmitir todas as informações (…)” 

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

-“(…) forneceu informações e materiais provenientes das 

reuniões (…)” 

-“(…) informa os colegas das etapas (…)” 

-“ Manteve sempre o grupo informado (…)” 

-“(…) informar e esclarecer os docentes(…)” 

-“O P.C. deu a conhecer todas as informações no âmbito do 

PM.(…)” 

-“(…) o P.C. dava conhecimento aos restantes professores (…)” 

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

-“Transferiu informações e matérias fornecidos (…)” 

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

-“(…) transmitindo informações e documentações(…)” 

-“(…) estabeleceu um constante «Feedback» (…)” 

-“As coordenadoras foram bastante dinâmicas na divulgação de 

informações (…)” 

-“(…)sempre transmitiu as informações (…)” 

- transmitindo todas as informações 

- informados de todas as orientações 

- transmitir todas as informações 

- forneceu informações 

- forneceu informações 

- informa os colegas 

- Manteve sempre o grupo informado 

- informar 

- deu a conhecer todas as informações 

- dava conhecimento 

- informou sempre 

- Transferiu informações 

- estimulando a comunicação 

- transmitindo informações e 

documentações 

- constante «Feedback» 

- divulgação de informações 

- transmitiu as informações 

 

- transmitiu todas as 

orientações/informações 

17 5 11 2 2 37 

                                                
1 DREN 
2 DREC 
3 DRELVT 
4 DREAlen 
5 DREAlg 



 

-“A coordenadora esteve sempre disponível e transmitiu todas as 

orientações/informações (…)” 

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

as informações (…)” 

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

-“Deu toda a informação proveniente da colega Acompanhante, 

(…)” 

-“A P.C. transmitiu sempre todas informações (…)” 

 

-“A P.C. transmitiu todas as informações referentes o PM, (…)” 

-“Comunica regularmente com os membros (…)” 

-“(…) transmitiu as informações das reuniões (…)” 

 

-“(…) proceder à divulgação de toda a informação 

necessária(…)” 

-“(…)manter os elementos do departamento sempre 

informados(…)” 

-“Os P.C. transmitiram ao Departamento todas as 

informações(…)” 

-“Partilha de informações relevantes, (…)” 

-“(…)preocupação de manter os colegas ao corrente do 

conteúdo das reuniões(…)” 

-“(…)transmitiu todas as informações recolhidas (…)” 

-“Promoveu a comunicação entre os vários intervenientes.” 

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

-“Tem havido uma boa gestão da informação (…)” 

-“Manteve os professores informados (…)” 

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

 

- transmitiu, atempadamente e 

adequadamente todas as informações 

- tendo transmitindo orientações 

- Deu toda a informação 

- transmitiu sempre todas informações 

 

- transmitiu todas as informações 

- mostrou-se sempre disponível 

 

- Comunica regularmente 

- transmitiu as informações 

 

- divulgação de toda a informação 

- sempre informados 

- transmitiram ao Departamento todas as 

informações 

- Partilha de informações 

- manter os colegas ao corrente 

- transmitiu todas as informações 

- Promoveu a comunicação 

- mostrou e divulgou as informações 

- boa gestão da informação 

- Manteve os professores informados 

- deu a conhecer o que se passava 



Disponibilidade 

-“A P.C. mostrou-se sempre disponível para orientar e coordenar 

o trabalho (…)” 

-“(…) esteve sempre disponível às solicitações (…)” 

-“Empenho e disponibilidade.” 

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

esclarecimentos, (…)” 

-“Mostrou disponibilidade e interesse pelas actividades 

propostas, (…)” 

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

-“(…) esteve sempre disponível para colaborar activamente (…)” 

-“(…) disponibilidade mostrada (…)” 

-“O P.C. mostrou total disponibilidade para apoiar o 

desenvolvimento do projecto (…)” 

-“(…)grande disponibilidade de tempo (…)”  

-“(…) mostrando inteira disponibilidade (…)” 

-“(…) estiveram sempre disponíveis para tirar todas as dúvidas 

(…)” 

-“A coordenadora mostrou-se sempre disponível para orientar 

e/ou esclarecer dúvidas (…)” 

 

-“A coordenadora esteve sempre disponível e transmitiu todas as 

orientações/informações (…)” 

-“A coordenadora do projecto mostrou-se sempre disponível para 

apoiar(…)” 

-“Devido à disponibilidade e empenho (…)” 

-“Mostrou sempre total disponibilidade (…)” 

-“Grande empenho e disponibilidade.” 

-“(…) disponibilizando o seu tempo e prontificando-se a colaborar 

em todas as actividade.” 

-“Grande disponibilidade para apoio.” 

- esteve sempre disponível 

- disponibilidade 

- mostrando-se sempre disponível 

- Mostrou disponibilidade 

- mostrou-se sempre disponível 

- esteve sempre disponível 

- profissionalismo 

- mostrou total disponibilidade 

- grande disponibilidade 

- inteira disponibilidade 

- estiveram sempre disponíveis 

- mostrou-se sempre disponível 

 

- esteve sempre disponível 

- mostrou-se sempre disponível 

- disponibilidade 

- total disponibilidade 

-grande disponibilidade 

- disponibilizando o seu tempo 

- Grande disponibilidade 

- disponibilidade 

- disponibilizou muitas das vezes do seu 

tempo 

- mostrou-se sempre disponível 

- esteve sempre disponível 

 

- esteve sempre disponível 

- Prontificou-se sempre 

- disponibilizando-se sempre 
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-“(…) disponibilidade (…)” 

-“(…) disponibilizou muitas das vezes do seu tempo pessoal para 

apoiar e coordenar o desenvolvimento do projecto.” 

-“A coordenadora mostrou-se sempre disponível em colaborar no 

sentido de colmatar todas as dificuldades sentidas.” 

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

 

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

-“Prontificou-se sempre para prestar auxílio ao grupo de trabalho 

(…)” 

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

necessário.” 

 

-“Constante disponibilidade para cooperar (…)” 

-“Sugere e disponibiliza-se para apoiar actividades diferentes.” 

-“Disponibilizou material (…)” 

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

 

-“A coordenadora sempre se disponibilizou para promover e 

desenvolver actividades (…)” 

-“Estar sempre disponível para apoiar os docentes (…)” 

-“É uma pessoa disponível, dinamizadora (…)” 

-“A professora mostrou-se sempre disponível (…)” 

-“Mostrou-se sempre disponível(…)” 

-“Disponibilidade total, empenho e dedicação.” 

-“A sua disponibilidade foi total (…)” 

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

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

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

-“Mostrou-se disponível para o esclarecimento de dúvidas.” 

- Constante disponibilidade 

- disponibiliza-se 

- Disponibilizou 

- demonstrou sempre disponibilidade 

 

- sempre se disponibilizou 

- sempre disponível 

- pessoa disponível 

- mostrou-se sempre disponível 

- Mostrou-se sempre disponível 

-disponibilidade total 

- disponibilidade foi total 

- esteve sempre presente 

- estado sempre disponível 

- disponibilidade foi sempre total 

- Mostrou-se disponível 

- revelou disponibilidade 

- Demonstrou muita disponibilidade 



-“O P.C. revelou disponibilidade, (…)” 

-“Demonstrou muita disponibilidade (…)” 

Esclarecimento e/ou 

resolução de 
problemas/dificuldades 

-“(…) clarificou dúvidas (…)” 

-“(…) clarificou dúvidas (…)” 

-“(…) apoiou os professores intervenientes do PM de forma a 

ultrapassar as dúvidas (…)” 

-“(…) informar e esclarecer os docentes(…)” 

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

esclarecimentos, (…)” 

-“(…) procurou resolver situações problemáticas(…)” 

-“(…) estiveram sempre disponíveis para tirar todas as dúvidas 

(…)” 

-“A coordenadora mostrou-se sempre disponível para orientar 

e/ou esclarecer dúvidas (…)” 

 

-“A coordenadora mostrou-se sempre disponível em colaborar no 

sentido de colmatar todas as dificuldades sentidas.” 

 

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

 

-“(…) resolução de problemas e dúvidas suscitadas(…)” 

 

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

-“(…)dar respostas às questões(…)” 

-“Mostrou-se disponível para o esclarecimento de dúvidas.” 

-“(…) superação de algumas dificuldades que foram surgindo 

(…) 

- clarificou dúvidas 

- clarificou dúvidas 

- ultrapassar as dúvidas 

- esclarecer os docentes 

- prestar esclarecimentos 

- resolver situações problemáticas 

- para tirar todas as dúvidas 

- para orientar e/ou esclarecer dúvidas 

 

- colmatar todas as dificuldades sentidas 

 

- prestou esclarecimentos necessários 

 

- resolução de problemas e dúvidas 

suscitadas 

 

- resolução de problemas 

- dar respostas às questões 

- esclarecimento de dúvidas 

- superação de algumas dificuldades 
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Cooperação/Apoio 

-“O P.C. foi excelente, mostrou-se sempre cooperante (…)” 

-“ (…) apoio aos colegas, sempre que solicitado.” 

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

- mostrou-se sempre cooperante 

- apoio aos colegas 

- apoiar os colegas 
6 9 1 3 3 22 



-“(…)apoio aos professores envolvidos,” 

-“Apoio total e incondicional por parte do P.C. (…)”  

-“(…) esta professora prestou o máximo de apoio aos 

professores em PM.” 

 

-“A coordenadora do projecto mostrou-se sempre disponível para 

apoiar(…)” 

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

-“A P.C. mostrou-se sempre muito preocupada em acompanhar 

e apoiar os colegas (…)” 

-“(…) disponibilizando o seu tempo e prontificando-se a colaborar 

em todas as actividade.” 

-“Grande disponibilidade para apoio.” 

-“O apoio do P.C. foi total (…)” 

-“Apoio constante (…)” 

-“(…) disponibilizou muitas das vezes do seu tempo pessoal para 

apoiar e coordenar o desenvolvimento do projecto.” 

-“A coordenadora mostrou-se sempre disponível em colaborar no 

sentido de colmatar todas as dificuldades sentidas.” 

 

-“(…) proporcionou um espaço de trabalho colaborativo (…)” 

-“Prontificou-se sempre para prestar auxílio ao grupo de trabalho 

(…)” 

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

necessário.” 

 

-“Constante disponibilidade para cooperar (…)” 

-“Sugere e disponibiliza-se para apoiar actividades diferentes.” 

-“Mostrou-se receptiva, colaborante (…)” 

 

- apoio aos professores 

- Apoio total e incondicional 

- prestou o máximo de apoio 

 

- para apoiar 

- apoio dado 

- apoiar os colegas 

- prontificando-se a colaborar 

- apoio 

- apoio do P.C. foi total 

- Apoio constante 

- apoiar 

- colaborar 

 

- trabalho colaborativo 

- prestar auxílio 

- prestar o apoio necessário 

 

- cooperar 

- apoiar 

- Mostrou-se receptiva, colaborante 

 

- apoiar os docentes 



-“Estar sempre disponível para apoiar os docentes (…)” 

Coordenação  

-“A P.C. coordenou o projecto de forma objectiva e clara (…)” 

-“ (…) foi um dos pontos fortes da coordenação.” 

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

-“Dirigiu as reuniões do PM (…)” 

-“Preparou atempadamente as reuniões (…)” 

-“Orientou as reuniões semanais com grande profissionalismo.” 

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

 

-“A P.C. manifestou empenho e eficácia na coordenação do 

projecto.” 

-“(…) coordenação das orientações do projecto(…)” 

-“Troca de experiências e cooperação entre todos os elementos.” 

-“Boa monitorização.” 

-“Coordenou todos os projectos (…)” 

-“Planificou e organizou/coordenou actividades (…)” 

“Coordenou a realização dos exames intermédios (…)” 

-“(…) disponibilizou muitas das vezes do seu tempo pessoal para 

apoiar e coordenar o desenvolvimento do projecto.” 

 

-“ (…) coordenou os trabalhos sempre com profissionalismo (…)” 

-“A P.C. mostrou-se sempre disponível para orientar e coordenar 

o trabalho (…)” 

 

-“Contribuiu e participou activamente na 

realização/organização/coordenação de reuniões de 

trabalho(…)” 

- projecto de forma objectiva e clara 

- pontos fortes da coordenação 

- coordenou  o trabalho 

- Dirigiu as reuniões 

- Preparou atempadamente 

- Orientou as reuniões 

- coordenando o todo o trabalho 

 

- eficácia na coordenação do projecto 

- coordenação das orientações do 

projecto 

- cooperação entre todos os elementos 

- Boa monitorização 

- Coordenou todos os projectos 

-coordenou actividades 

- Coordenou a realização 

- coordenar o desenvolvimento do 

projecto.” 

 

- coordenou os trabalhos 

- coordenar o trabalho 

 

- coordenação de reuniões 

7 7 1 2  17 

Participação/colaboração 
nas reuniões 

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

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

-“(…) tendo colaborado activamente nas respectivas reuniões.” 

- participou em todas as reuniões 

- esteve presente em todas as reuniões 

- colaborado activamente nas respectivas 
10 7 8 1 2 28 



-“Preparou, (…) as reuniões (…)” 

-“Promovemos e dinamizamos reuniões (…)” 

-“Fizeram-se reuniões de discussão (…)” 

-(…) nas quais esteve sempre presente.” 

-“Presidiu as reuniões de forma aberta, (…)” 

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

-“(…) organizou e dinamizou a reunião  (…)” 

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

 

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

-“(…) preparou todas as reuniões (…)” 

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

-“Agendou reunião (…)” 

-“Ao longo do ano lectivo preparou e realizou reuniões (…)” 

-“Participação nas reuniões de acompanhamento.” 

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

 

-“(…) assistiu a todas as reuniões com o P.A.(…)” 

 

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

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

 

-“Contribuiu e participou activamente na 

realização/organização/coordenação de reuniões de 

trabalho(…)” 

-“Esteve sempre presente em todas as reuniões agendadas (…)” 

-“Tem promovido várias reuniões(…)” 

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

-“(…)participei em todas as reuniões (…)” 

-“Reuniões de acompanhamento semanais(…)” 

reuniões 

-preparou as reuniões 

- Promovemos 

- Fizeram-se reuniões 

- esteve sempre presente 

- Presidiu as reuniões 

- participou em todas as reuniões 

- organizou a reunião   

- Participou sempre nas reuniões 

 

- participou em todas as reuniões 

- preparou todas as reuniões 

-participou em todas as reuniões 

- Agendou reunião 

- preparou e realizou reuniões 

- Participação nas reuniões 

- orientou todas as reuniões 

 

- assistiu a todas as reuniões 

 

- esteve presente em todas as reuniões 

- participei activamente nas reuniões 

 

- Contribuiu e participou activamente na 

realização/organização/coordenação de 

reuniões 

- Esteve sempre presente em todas as 

reuniões 

- Tem promovido várias reuniões 

- participou em todas as reuniões 



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

-“A participação da P.C. nas reuniões do PM (…)” 

- participei em todas as reuniões 

- Reuniões de acompanhamento 

semanais 

- participou em todas as reuniões 

- participação da P.C. nas reuniões 

Partilha de 
experiências/saberes 

-“(…) permitiu a partilha de saberes e materiais e contribuiu para 

o bom ambiente no grupo.”  

“(…)procurou promover a partilha de materiais e 

experiências(…)” 

 

-“(…) promover a troca de experiências, medidas de actuação, 

estratégias e saberes.” 

-“(…)proporcionou a troca de experiências.” 

-“Troca de experiências e cooperação entre todos os elementos.” 

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

 

-“(…) possibilitou a partilha de experiências entre pares.” 

 

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

 

- permitiu a partilha de saberes 

-promover a partilha de experiências 

 

- promover a troca de experiências e 

saberes 

- proporcionou a troca de experiências 

- Troca de experiências 

- troca e partilha acrescida de 

experiências 

 

- partilha de experiências 

 

- Proporcionar a partilha de experiência 

2 4 1 1  8 

Partilha e incentivo na 

utilização de materiais 

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

-“(…) forneceu informações e materiais provenientes das 

reuniões (…)” 

“(…) permitiu a partilha de saberes e materiais e contribuiu para 

o bom ambiente no grupo.” 

-“Transferiu informações e matérias fornecidos (…)” 

“(…)procurou promover a partilha de materiais e 

experiências(…)” 

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

-“ (…)maior partilha de materiais (…)” 

- forneceu materiais 

- forneceu informações e materiais 

-partilha de materiais 

- transferiu materiais 

- promover a partilha de materiais 

- a troca de materiais 

- partilha de materiais 

- Apresentou sempre os materiais 

 

- disponibilizando atempadamente todos 

8 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

14 

 

 



-“Apresentou sempre os materiais (…)” 

 

-“(…) disponibilizando atempadamente todos os materiais (…)” 

 

-“Facultou material (…)” 

 

-“Partilha de materiais que elabora.” 

-“Disponibilizou  material (…)” 

 

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

-“Estimulou a partilha de materiais.” 

 

os materiais 

 

- Facultou material 

 

- Partilha de materiais 

- Disponibilizou  material 

 

-Proporcionar a partilha de materiais 

- Estimulou a partilha de materiais 

Desenvolvimento e 

orientação das 
actividades/estratégias  

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

da disciplina.” 

-“ Fomentou ainda no departamento e mesmo na escola 

actividades (…)” 

-“(…) co-organiza ou apoia as actividades previstas (…)” 

-“Orientou o grupo PM em todas actividades desenvolvidas.” 

-“Promoveu a implementação de estratégias (…)” 

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

-“(…) implementando na escola todas as actividades propostas.” 

 

-“(…) promover o desenvolvimento das tarefas (…)” 

-“(…) promover a troca de experiências, medidas de actuação, 

estratégias e saberes.” 

-“(…) partilhando-se estratégias.” 

-“Realização de actividades  (…)” 

-“Planificou e organizou/coordenou actividades (…)” 

 

-“Eram comunicadas actividades de outras escolas(…)” 

- planificou e desenvolveu actividades 

-fomentou actividades 

- co-organiza ou apoia as actividades 

- Orientou o grupo PM em todas 

actividades 

- Promoveu a implementação de 

estratégias 

- adopção de estratégias 

-implementando todas as actividades 

 

- promover o desenvolvimento das tarefas 

-promover a troca de estratégias  

- partilhando-se estratégias 

- Realização de actividades  

 - Planificou e organizou actividades 

 

- Eram comunicadas actividades 

 

7 4 4 1 2 18 



 

-“Sugere e disponibiliza-se para apoiar actividades diferentes.” 

-“(…) deu sugestões  para a aplicação de novas 

estratégia/actividades (…)” 

 

-“A coordenadora sempre se disponibilizou para promover e 

desenvolver actividades (…)” 

-“(…)promotora e impulsionadora de actividades.” 

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

-“(…)apresentado estratégias aos professores (…)” 

-Sugere actividades 

- deu sugestões  para a aplicação de 

novas estratégia/actividades 

 

- promover e desenvolver actividades 

- promotora e impulsionadora de 

actividades 

-mostrou e divulgou as actividades 

- apresentado estratégias 

Clima 

“(…) permitiu a partilha de saberes e materiais e contribuiu para 

o bom ambiente no grupo.” 

 

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

-“Relação de empatia que desenvolveu com o grupo.” 

 

-“Estabeleceu um bom clima(…)” 

-“(…) contribuiu para um bom ambiente de trabalho (…)” 

- contribuiu para o bom ambiente no 
grupo 
 
- Proporcionou um ambiente de trabalho 
agradável 
- Relação de empatia 
- bom ambiente de trabalho 

1 2 2   5 

Dinâmico 

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

-“ O P.C. dinamizaram, motivaram e envolveram todos os 

professores (…)” 

-“Mostrou dinamismo (…)” 

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

-“(…) dinamizar actividades (…)” 

-“Promovemos e dinamizamos reuniões (…)” 

-“Toda esta dinâmica foi positiva (…)” 

-“As coordenadoras foram bastante dinâmicas na divulgação de 

informações (…)” 

-“(…) organizou e dinamizou a reunião  (…)” 

 

- foi sempre um dinamizador 

- O P.C. dinamizaram 

- Mostrou dinamismo 

- procurou ser mais um elemento 

dinamizador 

- dinamizar actividades 

- dinamizamos reuniões 

- dinâmica foi positiva 

- foram bastante dinâmicas 

- dinamizou a reunião   

 

- Dinamizou o trabalho do grupo 
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-“Dinamizou o trabalho do grupo disciplinar(…)” 

-“(…) dinamização da sala (…)” 

-“Dinamização de actividades (…)” 

 

-“O coordenador dinamizou sempre as reuniões (…)” 

-“Manteve uma boa dinâmica de trabalhos (…)” 

 

-“Sempre tentou dinamizar o grupo de professores(…)” 

-“O coordenador dinamizou um projecto (…)” 

-“Dinamização reuniões formais e informais (…)” 

-“É uma pessoa disponível, dinamizadora (…)” 

-“Dinamizou a implementação do PAM(…)” 

- dinamização da sala 

- Dinamização de actividades 

 

- coordenador dinamizou sempre 

- Manteve uma boa dinâmica 

 

- dinamizar o grupo de professores 

- coordenador dinamizou 

- Dinamização reuniões 

-dinamizadora  

- Dinamizou a implementação 

 

Bom profissional 

-“O P.C. foi excelente, mostrou-se sempre cooperante (…)” 

-“O Coordenador do PM trabalhou de forma competente (…)” 

-“Bastante cumpridor nas suas tarefas (…)” 

-“(...) desenvolveu um trabalho muito positivo.” 

-“(…) desenvolveu um trabalho positivo.” 

-“(…) profissionalismo, (…)” 

-“ A P.C. representou bem o grupo de Matemática (…)” 

-“Bastante cumpridor nas suas tarefas, (…)” 

 

-“Realizou com competência todas as tarefas (…)” 

-“(…) desempenhou o trabalho da melhor maneira possível (…)” 

 

-“(…) o P.C. tem desenvolvido adequadamente um trabalho (…)” 

-“(…) o seu papel foi decisivo.” 

-“ (…) coordenou os trabalhos sempre com profissionalismo (…)” 

 

-“(…) teve um bom nível de desempenho na execução das suas 

funções.” 

- foi excelente 

- trabalhou de forma competente 

- Bastante cumpridor 

- trabalho muito positivo 

- desenvolveu um trabalho positivo 

- profissionalismo 

- representou bem o grupo 

- Bastante cumpridor 

 

- com competência 

- desempenhou o trabalho da melhor 

maneira possível 

 

- tem desenvolvido adequadamente 

- o seu papel foi decisivo 

- sempre com profissionalismo 

 

- um bom nível de desempenho 
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-“A P.C. realizou um excelente trabalho(…)” 

 

- realizou um excelente trabalho 

Dinamização do projecto  -“(…) apresentando o projecto  da Escola (…)” 

-“ Foi o principal agente incentivador do trabalho de projecto.” 

- apresentando o projecto  da Escola 

- principal agente incentivador 
2     2 

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

da disciplina.” 

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

da disciplina.” 

-“(…) incentivou o gosto pela disciplina (…)” 

- promoção da disciplina 

- promoção da disciplina 

- incentivou o gosto pela disciplina 3     3 

Acompanhamento 

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

(…)” 

 

-“A P.C. mostrou-se sempre muito preocupada em acompanhar 

e apoiar os colegas (…)” 

- acompanhou a implementação de todas 

as medidas 

 

- mostrou-se sempre muito preocupada 

em acompanhar 

1 1    2 

 

Motivação 

-“(…) de unir e motivar os professores  (…)” 

 

-“Motivação excelente.” 

 

-“Motivar a participação dos docentes (…)” 

-“(…)procurando com o seu entusiasmo motivar (…)” 

-“(…)incentivando os colegas a participarem(…)” 

-“Foi também importante a motivação que deu a todos(…)” 

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

- motivar os professores   

 

- Motivação excelente 

 

- Motivar a participação 

- motivar 

- incentivando os colegas 

- importante a motivação 

- motivação 

1 1 5   7 

 Empenho -“O P.C. revelou-se sempre empenhado em todas as actividades 

(…)” 

-“Empenho e disponibilidade.” 

-“(…)o que se veio a concretizar graças ao seu empenho na 

tarefa, (…)” 

-“A coordenadora desenvolveu um trabalho apurado, interessado 

e empenhado (…)” 

- revelou-se sempre empenhado 

- Empenho 

- graças ao seu empenho 

- empenhado 

 

- manifestou empenho 

- empenho 
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-“A P.C. manifestou empenho e eficácia na coordenação do 

projecto.” 

-“Devido à disponibilidade e empenho (…)” 

-“Grande empenho e disponibilidade.” 

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

-“(…) muito empenho(…)” 

 

-“ (…) empenho e dedicação.” 

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

 

-“Foi responsável e empenhada.” 

-“Disponibilidade total, empenho e dedicação.” 

-“(…)empenhamento (…)” 

- Grande empenho 

- empenho 

- muito empenho 

 

- empenho 

- e empenho 

 

- empenhada 

- empenho 

- empenhamento 

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

Comunicação 
-“Nem sempre é possível transmitir de forma fidedigna o que se 

passa nas reuniões (…)” 

- Nem sempre é possível transmitir 
   1  1 

Acompanhamento         

Horários/Tempo 

-“(…) sentiu-se na escola falta de horas livres (…)” 

 

-“(…)limitação verificada de não existirem nos seus horários 

tempos para o acompanhamento do PAM.” 

- falta de horas livres 

 

- não existirem nos seus horários tempos 

para o acompanhamento 

1  1   2 

Localização 
-“(…) o facto de existir dois edifícios na mesma escola, dificulta a 

coordenação dos trabalhos.” 

- existir dois edifícios na mesma escola 
 1    1 

Actividades “Essencialmente a dispersão por outras actividades (…)    1   1 

Apoio 
“(…)não foi possível desenvolver um apoio mais individualizado 

e regular(…)” 

 

 
  1   1 

Aspectos 

negativos 

Projecto “(…) em nada contribuiu para o desenvolvimento do projecto, 

(…)” 

- em nada contribuiu para o 

desenvolvimento do projecto, 
  1   1 

Outras “A valorização atribuída do P.C. advém da opinião unânime assumida em reunião realizada recentemente na escola na presença de todos os 2 1 2   5 



Observações professores de matemática.” 

-“Nada a referir.” 

 

-“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, pois a 

primeira foi demasiado envolvente em termos de ocupação de horas.” 

-“Esta apreciação deveria ser efectuada por toda a equipa do PM. Portanto a análise é pessoal.” 

 


