
Anexo 1 - Calendarização de todas as atividades desenvolvidas no estágio 

Setembro 2015 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17  

- Primeiro dia de 

estágio que contou 

com o 

conhecimento de 

toda a IGEC e com 

a apresentação dos 

colegas. 

18 

- Continuação da 

apresentação do espaço 

e configuração das 

contas das estagiárias 

para o uso dos 

computadores da 

IGEC. 

19 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

- Leitura de 

documentos sobre a 

Avaliação Externa 

das Escolas. 

 

22 

- Leitura de 

documentos sobre as 

Escolas Europeias. 

23 

- Estudo e apanhado de 

vários conceitos 

relativos à educação e 

de ajuda para a 

execução do tema de 

estudo. 

24 

- Reunião com o Dr. 

HG para a execução da 

calendarização dos 

próximos eventos a 

participar; definição do 

horário de estágio e 

divisão de tarefas.  

25 26 27 

 

 

28 

Formação sobre 

dados estatísticos 

referentes à 

Avaliação Externa 

das Escolas. 

 

29 

Formação sobre as EE e 

a WSI e sobre a 

conferência SICI: 

Evaluating School 

Leadership. 

30 

Exploração do site 

IGEC e conversa com o 

Dr. HG relativamente 

às formações dos dias 

anteriores. 

    

 

 

 

 

 



Outubro 2015 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

 

 

  1 

- Leitura de 

documentos da 

IGEC que nos 

sejam uteis ao 

trabalho a realizar. 

2 3 4 

5 

- Formação sobre 

a avaliação 

institucional: 

processos 

integrados de 

(auto)avaliação 

(Parte I). 

6 

- Leitura de 

documentos da 

IGEC que nos 

sejam uteis ao 

trabalho a realizar.  

7 

- Reunião com a 

Dra. L sobre os 

questionários de 

satisfação 

relacionados com 

a Avaliação 

Externa de 

Escolas: como 

fazer o trabalho 

pedido. 

 

8 

- Formação sobre 

o Ensino 

Experimental das 

Ciências. 

9 10 11 



12 

- Faltei neste dia 

por motivos de 

doença. 

 

13 

- Continuação da 

seleção das 

amostras a 

responder aos 

questionários de 

satisfação; 

esclarecimento de 

dúvidas com a 

Dra. L sobre a 

execução da 

próxima tarefa. 

 

 

14 

- Continuação do 

trabalho do dia 

anterior; 

preparação das 

amostras na grelha 

Word. 

 

15 

- Início da 

atividade de 

contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

16 17 18 

19 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes; 

20 

- Finalização da 

contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respectivos 

21 

- Solicitação, por 

parte do Dr. HG, 

da realização da 

atividade de 

planeamento das 

22 

- Início da 

atividade: 

planeamento das 

visitas às EE de 

Bruxelas II e 

23 24 25 



- Redação e 

impressão das 

moradas para 

onde são enviados 

os questionários 

de satisfação. 

envelopes;  visitas às EE de 

Bruxelas II e 

Luxemburgo I. 

 

Luxemburgo I. 

26 

- Reunião com o 

Dr. HG sobre a 

calendarização da 

actividade pedida 

nos dias 

anteriores. 

27 

- Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

 

28 

- Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

29 

- Receção e 

abertura dos 

questionários de 

satisfação; 

- Esclarecimento 

do modo de 

funcionamento do 

sistema de 

tratamento dos 

questionários, pela 

Dra. L e pela Dra. 

AP. 

30 31  

 



Novembro 2015 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

 

 

     1 

2 

- Tratamento dos 

questionários de 

satisfação no 

sistema: 

digitalização, 

classificação e 

validação. 

3 

- Faltei este dia 

pois fui realizar 

um exame de 

condução. 

4 

- Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

5 

- Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio; 

 

6 

- Tratamento e 

exportação dos 

questionários de 

satisfação no 

Excel (devido a 

problemas com o 

sistema). 

7 8 

9 

- Digitalização, no 

scanner, das 

questões de 

resposta aberta 

dos questionários 

de satisfação; 

- Tratamento e 

10 

- Participação na 

Conferência sobre 

a Avaliação e 

Liderança nas 

Escolas, realizada 

na Faculdade de 

Farmácia da UL. 

11 

- Continuação do 

tratamento dos 

questionários. 

12 

- Continuação do 

tratamento dos 

questionários. 

13 14 15 



exportação dos 

questionários de 

satisfação no 

Excel (devido a 

problemas com o 

sistema). 

16 

- Finalização do 

tratamento dos 

questionários. 

17 18 

- Reunião com o 

Dr. HG para fazer 

o ponto de 

situação 

relativamente ao 

relatório de 

estágio. 

19 

- Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

20 21 22 

23 

- Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

24 

- Reunião com a 

Dra. L para fazer 

o ponto de 

situação 

relativamente ao 

25 

- Seleção das 

amostras a 

responder aos 

questionários de 

satisfação. 

26 

- Conversa com a 

Dra. L acerca do 

trabalho de 

seleção das 

amostras a 

27 28 29 



relatório de 

estágio; 

- Seleção das 

amostras a 

responder aos 

questionários de 

satisfação. 

 

 responder aos 

questionários de 

satisfação; 

- Divisão de 

tarefas. 

30 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

      

 

 

 

 

 

 



Dezembro 2015 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

 

 

1 

- Continuação do 

trabalho de 

contagem de 

questionários e 

envelopes; 

preparação das 

amostras na grelha 

Word. 

2 

- Preparação das 

amostras na grelha 

Word. 

 

3 

- Preparação das 

amostras na grelha 

Word. 

 

4 5 6 

7 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes; envio 

de amostras já 

selecionadas à 

Dra. L para efeitos 

8 9 

- Seleção das 

amostras a 

responder aos 

questionários de 

satisfação. 

 

10 

- Seleção das 

amostras a 

responder aos 

questionários de 

satisfação; 

- Reunião com a 

Dra. sobre do 

trabalho 

11 

- Observação de 

duas defesas de 

relatórios de 

estágios de 

colegas de curso. 

12 13 



de correção. desenvolvido e a 

desenvolver na 

atividade dos 

questionários de 

satisfação. 

14 

- Formação sobre 

A avaliação 

institucional: 

processos 

integrados de 

(auto)avaliação 

(Parte II). 

15 

- Reunião com o 

Dr. HG. e a Dra. L 

sobre o primeiro 

capítulo do 

relatório de 

estágio. 

 

16 

- Preparação das 

amostras na grelha 

Word; 

organização do 

dossier (da 

atividade 

relacionada com 

os questionários 

de satisfação) por 

área territorial e 

respectivas datas.  

17 

- Preparação das 

amostras na grelha 

Word; envio das 

amostras na grelha 

Word à Dra. L 

para efeitos de 

correção. 

18 19 20 

21 22 23 

 

 

24 25 26 27 



28 29 30 

 

 

31    

 

 

 

Janeiro 2016 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

 

 

   1 2 3 

4 

- Digitalização, no 

scanner, das 

questões de 

resposta aberta 

dos questionários 

de satisfação; 

tratamento e 

exportação dos 

questionários de 

5 

- Conversa com a 

Dra. AP sobre os 

problemas no 

sistema de 

tratamento e 

exportação dos 

questionários de 

satisfação. 

6 

- Continuação do 

tratamento de 

questionários. 

7 

- Observação de 

uma defesa de 

relatório de 

estágio de uma 

colega de curso. 

8 9 10 



satisfação no 

Excel (devido a 

problemas com o 

sistema). 

 

11 

- Continuação do 

tratamento dos 

questionários e 

impressão das 

mordas das 

escolas. 

12 

- Continuação do 

tratamento dos 

questionários e 

impressão das 

mordas das 

escolas. 

13 

- Conclusão do 

tratamento dos 

questionários e 

verificação do 

trabalho por parte 

da Dra. L. 

 

14 

- Conversa e 

reflexão com o 

Dr. H. sobre as 

actividades já 

realizadas no 

estágio. Sugestões 

de novas 

actividades e 

esclarecimento de 

dúvidas.  

15 16 17 

18 

Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

19 

Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

20 

- Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

21 

 

22 23 24 



relatório de 

estágio. 

relatório de 

estágio. 

 

relatório de 

estágio. 

25 

- Análise de novos 

materiais relativos 

à atividade de 

Avaliação Externa 

das Escolas, 

concedidos pelo 

Dr. H. 

 

26 

Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

27 

Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

28 

- Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

 

29 

Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

30 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fevereiro 2016 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

1 

- Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

2 

. Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

3 

- Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

4 

- Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

5 

 

6 7 

8 9 10 

- Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

11 

- Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

 

 

12 13 14 



15 

- Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

16 

- Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

 

17 

- Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

18 

- Realização das 

amostras a 

implementar os 

questionários na 

2ª fase da 

Avaliação Externa 

de Escolas. 

19 20 21 

22 

- Seleção das 

amostras a 

responder aos 

questionários de 

satisfação. 

23 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes para um 

agrupamento. 

24 

-  

 

25 

-  

 

26 27 28 

29 

- Continuação da 

realização da 

atividade 

      



relacionada com o 

relatório 

(ATISul). 

 

 

 

 

Março 2016 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

 

 

1 

- Receção, por 

parte do Dr. HG e 

da Dra. L, da 

proposta de 

trabalho 

relacionado com a 

análise dos 

contraditórios a 

realizar pelas três 

estagiárias. 

2 

- Realização da 

atividade 

relacionada com a 

análise dos 

contraditórios 

(EMEE). 

3 

- Observação da 

reunião do grupo 

de trabalho 

(constituído por 

Inspetores) acerca 

da Avaliação 

Externa das 

Escolas. 

4 5 6 



7 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

8 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

 

9 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

10 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

11 12 13 

14 

Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

15 

Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

16 

Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

17 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

18 19 20 

21 22 

- Formação acerca 

da Avaliação dos 

Contratos de 

Autonomia 

(ACA). 

 

23 24 25 26 27 



28 29 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

30 

- Leitura de 

documentos: 

pesquisa para o 

relatório de 

estágio. 

 

31 

- Contagem dos 

questionários de 

satisfação e dos 

respetivos 

envelopes. 

 

   

 

Abril 2016 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

 

 

   1 2 3 

4 

- Análise e 

construção dos 

gráficos relativos 

aos questionários 

efetuados à 

comunidade 

escolar e 

5 

- Visita do Sr. 

Ministro da 

Educação e 

Ciência, Dr. Tiago 

Rodrigues, à 

IGEC; análise e 

construção dos 

6 

- Análise e 

construção dos 

gráficos relativos 

aos questionários 

efetuados à 

comunidade 

escolar e 

7 

- Conversa com a 

Dra. L. sobre a 

observação 

(estagiária 

Margarida) de 

uma avaliação 

externa a decorrer 

8 

- Reunião com os 

inspetores e 

avaliadora externa 

que irei 

acompanhar na 

avaliação externa; 

leitura de 

9 10 



inspetores, sobre 

ao programa de 

AAE. 

 

gráficos relativos 

aos questionários 

efetuados à 

comunidade 

escolar e 

inspetores, sobre 

ao programa de 

AAE. 

 

inspetores, sobre 

ao programa de 

AAE. 

 

 

na próxima 

semana. 

 

documentos sobre 

a escola e 

calendarização do 

programa. 

11 

- Início da 

observação da 

atividade de 

Avaliação Externa 

de Escolas a uma 

Escola 

Profissional de 

Lisboa. 

12 

- 2º dia de 

observação da 

atividade de 

Avaliação Externa 

de Escolas a uma 

Escola 

Profissional de 

Lisboa. 

 

13 

- 3º e último dia 

de observação da 

atividade de 

Avaliação Externa 

de Escolas a uma 

Escola 

Profissional de 

Lisboa. 

 

14 

 

 

15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 



- Elaboração em 

conjunto do 

documento 

relativo às 

atividades 

realizadas no 

estágio até ao 

momento, por 

solicitação do Dr. 

HG; conversa 

sobre a atividade 

realizada na 

semana anterior. 

 

- Receção e 

tratamento dos 

questionários de 

satisfação. 

- Receção e 

tratamento dos 

questionários de 

satisfação. 

- Receção e 

tratamento dos 

questionários de 

satisfação; ponto 

de situação. 

25 26 

- Tratamento dos 

questionários de 

satisfação; leitura 

de documentos: 

pesquisa para o 

27 

- Tratamento dos 

questionários de 

satisfação. 

28 

- Tratamento dos 

questionários de 

satisfação; reunião 

com o Dr. HG 

sobre a 

29 30  



relatório de 

estágio. 

organização da 

agenda 

relativamente à 

sua viagem às EE. 

 

 

Maio 2016 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

 

 

     1 

2 

- Ponto de 

situação sobre o 

relatório de 

estágio. 

 

3 

- Início da 

atividade 

solicitada pelo Dr. 

HG. 

 

 

 

4 

- Continuação da 

atividade 

solicitada. 

5 

- Conclusão da 

atividade 

solicitada. 

6 

- Observação de 

duas entrevistas 

de seleção para a 

disciplina de 

Geografia para a 

EE de 

Luxemburgo I.  

 

7 8 

9 10 11 12 13 14 15 



 - Observação da 

defesa de um 

relatório de 

estágio de uma 

colega de curso. 

- Início da minha 

colaboração com a 

ATISul; 

solicitação da Dra. 

F. das atividades a 

realizar neste 

departamento. 

 

- Atividade 

ATISul: 

organização dos e-

mail’s dos peritos 

externos das 

várias zonas do 

país. 

16 

- Continuação do 

trabalho dos 

peritos externos 

relacionados com 

a ATISul. 

 

17 

- Continuação do 

trabalho dos 

peritos externos 

relacionados com 

a ATISul. 

18 

- Continuação e 

finalização do 

trabalho da 

ATISul. 

19 

 

20 21 22 

23 

- Continuação da 

atividade de 

colaboração na 

elaboração do 

24 

- Continuação da 

atividade de 

colaboração na 

elaboração do 

25 

- Continuação da 

atividade de 

colaboração na 

elaboração do 

26 

- Continuação da 

atividade de 

colaboração na 

elaboração do 

27 28 29 



capítulo iv. 

Avaliação do 

processo pelas 

escolas e pelos 

avaliadores, 

incluído no 

relatório de 

Avaliação Externa 

das Escolas 2014-

2015. 

capítulo iv. 

Avaliação do 

processo pelas 

escolas e pelos 

avaliadores, 

incluído no 

relatório de 

Avaliação Externa 

das Escolas 2014-

2015. 

 

capítulo iv. 

Avaliação do 

processo pelas 

escolas e pelos 

avaliadores, 

incluído no 

relatório de 

Avaliação Externa 

das Escolas 2014-

2015. 

 

capítulo iv. 

Avaliação do 

processo pelas 

escolas e pelos 

avaliadores, 

incluído no 

relatório de 

Avaliação Externa 

das Escolas 2014-

2015. 

 

30 

- 1º dia de 

observação 

(estagiária 

Margarida) da 3ª 

parte de uma 

atividade de 

Acompanhamento 

da Ação 

31 

- 2º dia de 

observação da 

atividade AAE. 

 

1 

- 3º e último dia 

de observação da 

atividade de AAE. 

    



Educativa. 

 



Anexo 2: Diário de campo da atividade de observação de uma Avaliação Externa; 

Diário de campo de observação da atividade de Acompanhamento da Ação 

Educativa. 

Avaliação Externa de Escolas 

1º Dia 

9h05: Entrada na escola. Início da apresentação. (Estamos reunidos numa sala, onde se 

encontra também uma representante da camara de lisboa).  

9h10: A diretora inicia a sessão. O inspetor P. apresenta o novo programa de avaliação 

externa de escolas em suporte ppt. (objetivos; domínios e campos de análise; 

metodologia; níveis de classificação.). 

9h20: A diretora, em suporte ppt, apresenta a escola, (existem professores sem a 

componente letiva; poucos alunos; constante mobilidade dos docentes). 

10h07: Fim das apresentações. 

(Existe uma partilha de comentários em relação ao apresentado. Intervém a 

representante da camara e o Presidente da Associação Nacional de Topógrafos). 

10h25: Início da visita à escola, conhecendo salas de aula, professores e alunos. 

11h10: Início da reunião com o conselho executivo. Inspetores sentam-se na mesa, e o 

inspector P. diz o que espera ouvir deste conselho executivo. Toma a palavra a 

presidente do conselho executivo. 

(Existe um vasto leque de atividades extra curriculares; presépio de natal; tratamento 

das plantas; banco alimentar. Como necessidade de motivar os alunos para uma atitude 

mais cívica e preocupada com a sociedade.) 

A presidente salienta a positiva e completa formação com que os alunos saem desta 

escola, no entanto aponta o seu desagrado em relação à dificuldade que os alunos têm 

em arranjar trabalho na área, após essa mesma saída. 

- O inspetor M. pede aos presentes que se questionem em relação à grande diminuição 

de alunos nesta escola, perguntando se não haverá uma necessidade de reinventar a 

mesma, dinamizando-a. 



- Tem a palavra a professora do quadro que fala sobre o problema da mobilidade dos 

professores. 

- O inspetor P. volta a salientar o facto de achar que o problema desta escola não recai 

apenas na crise…não compreendo como não se alterou praticamente nada desde a 

última avaliação a que estiveram sujeitos. Fala também numa melhor divulgação dos 

cursos que a escola tem. 

(Identifiquei até agora um ponto fraco muito importante, nomeadamente a falta de 

representantes neste conselho consultivo que ajudem a responder a todas as questões 

dos inspetores; é difícil resolver os problemas quando nem toda a gente trabalha). 

- A avaliadora externa questiona o representante dos alunos e o representante dos 

encarregados de educação, sobre como é gerida a comunicação entre eles. 

12h50: Fim da primeira parte (manhã) 

 

14h00: Início da segunda parte (tarde) 

14h05: Entrevista com o grupo para a qualidade. 

- A conversa não difere muito da anterior mas neste momento é tida com os docentes. 

Os inspectores voltam a salientar a necessidade de melhor a qualidade da escola 

afirmando que se estes sentirem necessidade, as coisas melhoram. 

- Toma a palavra a coordenadora do grupo explicando o trabalho que pretende fazer 

com a sua equipa e a cronologia a seguir. 

- O inspetor P. incentiva à procura, em conjunto, de um método para reerguer esta 

escola e os cursos que são a génese desta instituição. 

15h35: Fim da entrevista com o grupo da qualidade. 

16h00- Inicio da entrevista com os orientadores educativos de turma 

- Toma a palavra dizendo que o trabalho que é feito, é feito em conjunto com o aluno e 

respetiva família, funcionando como uma ponte entre os vários agentes educativos. 



(Existem nesta escola três alunos com necessidades educativas especiais. Os inspetores 

tentam perceber como estes são sinalizados e salientam como ponto fraco a falta de um 

professor de educação especial). 

- Os orientadores explicam que, tendo a escola poucos alunos, conseguem fazer um 

acompanhamento individualizado de cada um. 

- Os inspetores detetam várias falhas nos processos burocráticos da escola (falta de 

relatórios; falta de atualização do regulamento interno da escola, de acordo com a 

legislação em vigor). 

17h05: Fim do 1º dia 

 

12/4/2016 Segundo dia de avaliação externa 

09h45: Entrevista com os coordenadores de departamento e diretor dos cursos. 

- Inspetor P. questiona os docentes sobre o planeamento, qualidade e necessidade de 

criar este grupo de trabalho. Qual o papel que devem ter enquanto coordenadores. 

- Um dos coordenadores explica como é feito o planeamento e fala sobre algumas 

dificuldades com que se depara, tanto no planeamento como no exercício da docência.  

- O inspetor partilha a sua ideia sobre como deveria ser feito o trabalho nesta escola.  

- O dos coordenadores contestam as palavras do inspetor, considerando que, o trabalho 

de gestão de cursos, feito nesta escola tem funcionado.  

11h30: Fim da reunião 

12h30: Início da entrevista com alunos, delegados e sub-delegados de turma. 

- Inspetor Paulo procura saber as atividades feitas na escola 

- Os alunos expõe as suas opiniões em relação a aspetos que consideram que falham, na 

escola, nomeadamente a organização dos estágios. (Por vezes não correspondem aos 

cursos que estes frequentam; falta de comparência dos orientadores no local de estágio; 

falha nos contactos com as entidades empregadoras; falta de organização e mobilidade 

dos professores). 



- Recomendam o curso por ser tão específico e difícil de encontrar no país. 

12h50: Fim da reunião e da parte da manhã. 

14h15: Início da parte da tarde, reunião com os docentes e técnico dos serviços técnico-

pedagógicos. 

- Os docentes salientam a facilidade em contactar com a direção e a adaptação dos 

módulos e disciplinas. 

15h23: Fim da reunião. 

15h51: Entrevista com entidades de FCT. 

- Neste painel procura-se perceber a imagem que as entidades têm da escola e da 

formação que os alunos recebem. 

16h30: Fim da reunião. 

17h00: Entrevista com os representantes dos pais e encarregados de educação. 

- Neste painel procura-se saber o que os pais pensam destes cursos e como os filhos 

souberam da existência desta escola. 

- Realçam como um pontos fortes o contacto regular entre escola e pais e a motivação 

dos alunos.  

17h45: Fim da reunião e do segundo dia. 

 

 

13/4/2016 3º e último dia de avaliação externa 

09:40- Início da entrevista com os assistentes técnicos e operacionais. 

- Os assistentes demonstram muito interesse pelos alunos e comunicam sempre que 

notam comportamento pouco comuns. 

(Considero que esta escola demonstra um espirito muito familiar, de união, entre ajuda e 

companheirismo). 



10h48: Fim da entrevista. 

11h05: Entrevista com a direção (ultimo painel) 

- Mais uma vez os inspetores salientam a necessidade de mudança para a qualidade, boa 

gestão e dinamização desta escola. 

(É evidente que, nesta avaliação, os inspetores saíram um pouco do seu papel e 

acabaram por tomar uma atitude de controlo e acompanhamento). 

12h30: Fim da reunião com a direção. 

 

FIM DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Acompanhamento da Ação Educativa 

Agrupamento de Escolas … 31/05/2016 

3ª Fase 

(Esta fase procura perceber o que foi cumprido no programa. É 

realizada no 3º período do ano letivo) 

 

Antes de iniciar as reuniões as inspetoras reúnem-se para organizar os trabalhos. 

Perceber o que ficou combinado na ultima intervenção (2ª). 

10h: Início da reunião com a direção.  

Relativamente ao 1º objetivo, a diretora fala sobre a grande necessidade da alteração das 

estratégias de ensino. 

Ação nº 1- Objetivo 1 / ponto 2 

- 5 professores afirmam ter sido realizado com sucesso; 6 insucesso. 

- Segundo os alunos, o ambiente em sala de aula e a autoridade dos professores não 

propicia as aprendizagens. 

- A opinião difere entre alunos e professores. 

(A directora no próximo ano letivo pretende perceber o porquê destas afirmações). 

- O questionário proposto será alargado a todas as turmas, no futuro. 

Objetivo 2 

- Houve de facto uma reflexão por parte dos coordenadores, no entanto os professores 

dizem não saber como tratar o tema “Avaliação Formativa”. 

Ação nº 2/3- Objetivo 1 

- Necessidade de encontrar, no horário dos professores, tempo para reforçar o trabalho 

colaborativo. 

- Relativamente à elaboração conjunta de testes, não houve grandes progressos. 



 

 

Objectivo 2 

- A ação de formação proposta encontra-se a decorrer. O modelo está em construção. 

- A formação em autoavaliação está a decorrer. 

 

Objectivo 3 

- A aplicação dos questionários está a ser efetuada mas com uma amostra muito 

pequena. Reconhecem a sua utilidade. 

12h30: Fim da reunião  

 

2º Parte (tarde) 

14h00: Reunião com o observatório da qualidade 

Ação nº 4 – Objetivo 1 

“Planeamento estratégico e autoavaliação” 

- A formação está a ser implementada e refletida, no entanto, faltam ainda mais de 

metade das horas encontrando-se assim numa fase bastante inicial. 

15h30: Reunião com os coordenadores (grande parte do programa de acompanhamento 

é para ser implementado por eles) de departamento. 

Ação nº1 – Objetivo 1 

- Houve um problema com a implementação dos questionários, deveriam ser 

respondidos apenas pelos professores de matemática e língua portuguesa, o que 

aconteceu foi que foram respondidos por todos. 

Objetivo 2 



- Continuam a apropriar vários conceitos que consideram essenciais. 

Ação nº 2/3 – Objetivo 1 

- Criaram em conjunto uma grelha de registo. Análise em grupo e em departamento. 

Debate.  

- Reconhecem que, relativamente à questão da avaliação formativa, há necessidade de 

formação. Avaliação para as aprendizagens. 

 

- Correção partilhada foi feita mas de formas diferentes, consoante os anos de ensino. 

Objetivo 2 

- Falta primeira aula presencial e metade da formação. Há um esboço do que poderá ser 

um modelo. 

- Grande resistência à questão da observação de aulas. 

17h00: Fim do primeiro dia  

 

2º Dia – Com início às 11h30, eu e as inspetoras reunimo-nos sozinhas, para elaborar o 

relatório referente a esta terceira intervenção. Este relatório é o último e procura 

salientar o que foi feito agora relativamente à 2º intervenção. 

3º Dia – Ultimo  

- Neste dia as inspetoras preparam-se para apresentar o relatório final, onde vários 

membros da escola estarão presentes. A apresentação foi uma opção das inspetoras pois 

consideram que, sendo este um trabalho em conjunto, os interlocutores devem saber e 

propor uma apreciação global. 

14h30- Reunidos todos num anfiteatro, as inspetoras foram mostrando a apreciações 

que fizeram, questionando todos os intervenientes se concordavam ou não e o que 

poderiam mudar. Foi muito interessante este trabalho em conjunto, transmitiu 

confiança, motivação e segurança aos professores, mostrando-lhes que não precisam 

recear a nossa presença e sim aproveitar. 
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Blocos temáticos Objectivos Questões Notas 
A 

Legitimação da 
entrevista 

Pedir autorização para 
a gravação áudio da 
entrevista 

- Posso gravar a 
entrevista em formato 
áudio? 

- Informar o anonimato 
e confidencialidade das 
informações recolhidas. 

B 
Características do 

entrevistado 

 
- Conhecer a função 
que exerce na IGEC. 
 
- Saber há quanto 
tempo aqui trabalha.  
 
 
 

 
- Que função/trabalho 
desempenha aqui na 
IGEC. 
 
 
- Há quanto tempo aqui 
está? 

 
 
 
 

C 
 
 

Intervenção 
Programa de AAE 

 
 

 
 
- Conhecer o papel 
desempenhado no 
programa. 
 
- Sabendo que este 
programa se divide em 
três fases, pretende-se 
saber como decorre 
cada uma delas. 

 
 
- Quando foi a primeira 
vez que participou neste 
programa? 
 
- Como se preparou para 
o mesmo? 
 
-Poderia explicar de uma 
forma sucinta como 
decorre cada uma das três 
fases do programa? 
 
- E qual o seu papel em 
cada uma delas? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Qual o objectivo de 
cada uma delas; a 
duração; tempo de 
pausa entre cada uma. 

D 
Análise critica do 

programa 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Perceber o balanço 
que faz do programa 

 
- Que balanço fez após a 
sua primeira intervenção? 
 
- Que desafios sentiu? 
 
 

 
Aspectos mais críticos; 
mais valias; 
constrangimentos 
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E 
 
 
 
 

Programa AAE 

 
 
- Identificar áreas de 
satisfação/ 
insatisfação 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Entende este programa 
como algo positivo para a 
melhoria das escolas? 
porquê? 
 
 
 
- Se mudasse alguma 
coisa no programa, o que 
seria? 
 
 
- É um trabalho que gosta 
de fazer? O que mais e 
menos a satisfaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexo 4 – Análise de Conteúdo da entrevista à Dr.ª MF 

Categorias Subcategorias Indicadores Unidades de Registo 

Caracterização 

da entrevistada 

 

Funções que exerce 

 

Inspetora  

 

“…eu ingressei na IGEC no ano 2008, fiz um estágio no Alentejo…depois 

integrei nos quadros (…) Integrei a carreira inspetiva e trabalhei até há dois 

anos sempre na Área Territorial do Sul…antiga delegação e depois área 

territorial (…) inspetora de terreno, propriamente dita, desenvolvi algumas 

atividades, no âmbito mais de atividades de controlo, de avaliação, de 

acompanhamento (… )nomearam-me para trabalhar na provedoria e portanto 

estou aqui na provedoria mas também continuo a ir ao terreno. Continuo a 

fazer algumas atividades no terreno só que em menor numero." 

“Também faço a avaliação externa, também algumas atividades de controlo, 

nomeadamente a organização do ano letivo, verificação de horários, de 

turmas.” 

Caracterização 

da atividade de 

Acompanhamen

to da Ação 

Educativa  

 

Intervenientes Escolas 

“…é uma atividade que vai às escolas que são mais frágeis em termos de 

avaliação externa, aquelas que tiveram menos boas classificações. É 

obrigatório, então, por parte da atividade de avaliação externa das escolas, a 

inspeção, enfim, “obriga” não sei se é o termo, mas pelo menos orienta as 

escolas no sentido de elaborarem um plano de melhoria. Portanto, as escolas 

que têm planos de melhoria são escolas que são intervencionadas no âmbito do 

acompanhamento, só com essa condição é que nós vamos acompanhar as 

escolas,” 
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Interlocutores 

escolares 

 

“Estas áreas são identificadas em conjunto com os interlocutores, que são 

considerados importantes para trabalhar connosco, normalmente as lideranças 

intermédias, os coordenadores de departamento, a direção, pode ser os 

coordenadores e diretores de turma…muito as lideranças intermédias da 

escola.” 

Características e 

Propósitos do 

programa de 

AAE 

 

Características do 

programa  

Objetivo 

“ (…) programa de acompanhamento é um programa objetivo, operativo, 

porque tem definidos os objetivos, as metas, as atividades que se devem 

realizar, os responsáveis, os interlocutores também para connosco, não é?, 

porque depois a atividade vai-se repetindo ao longo do ano. 

Acessível 
“Portanto era um programa fácil de monitorizar, se ele estiver bem concebido 

à partida e depois fácil de avaliar os resultados alcançados.” 

Inovador  

“(…) processos inovadores que não eram tanto assim experimentados, como 

por exemplo: questões relativas à regulação do processo de ensino e das 

aprendizagens, as matrizes, as correções partilhadas de testes, a supervisão da 

prática lectiva…” 

 Inclusivo  
“…é um documento que fica na escola e que é sub-escrito pelos interlocutores. 

É um documento que é o resultado de um consenso das nossas reuniões.” 

Propósitos do 

programa  

Monitorizar o 

trabalho das escolas 

“… começámos a conceber uma atividade absolutamente diferente na inspeção, 

muito mais próxima das escolas, no sentido de acompanhar o trabalho que as 
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escolas fazem, não tanto de verificação do cumprimento da norma, mas sim 

acompanhar, ao longo do ano, um programa de acompanhamento (…)” 

Intervenções 

Primeira fase 

Identificação das 

fragilidades da 

escola  

“…na primeira intervenção, onde se destacavam algumas das fragilidades que 

a escola tinha identificadas, quer através de meios internos, nomeadamente de 

processos de auto-avaliação, que eventualmente tenha implementado e 

processos externos, muito a avaliação externa (…)”  

Elaboração do 

programa de 

acompanhamento 

“ (…) identificadas as principais fragilidades da escola (…)elaborávamos 

então um programa de acompanhamento”. 

Segunda fase  

Acompanhamento da 

implementação do 

programa 

“Práticas que são implementadas, porque ficam inscritas nas atividades do 

programa de acompanhamento e depois para além de serem implementadas, 

são acompanhadas pela equipa que volta à escola numa segunda etapa, 

normalmente no segundo período (…)” 

Identificação dos 

constrangimentos  

“ (…) na segunda intervenção percebemos dos ganhos que aquelas atividades 

já tiveram, percebemos de alguns constrangimentos e orientamos a atividades 

até ao final do ano (…)é um trabalho muito importante, este trabalho do 

segundo período, da segunda intervenção, é muito, muito importante porque, 

por um lado valorizamos aquilo que já foi feito, damos o tal reforço positivo” 

Terceira fase  
Avaliação das 

práticas  

“…na terceira intervenção, é uma intervenção onde há dois relatórios (…) 

relatório intermédio que faz o levantamento dos ganhos e dos 
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 constrangimentos, desde a segunda intervenção ate à final e depois há o 

relatório final onde fazemos uma história de todos os ganhos conseguidos 

desde o início da atividade…dos constrangimentos que, efectivamente, 

impediram que algumas atividades se concretizassem e depois as 

oportunidades de desenvolvimento para o próximo ano.”  

Monitorização  

“Normalmente no segundo ano, do acompanhamento da ação educativa, 

normalmente vamos à escola, embora possam haver equipas que achem que 

não vale a pena voltar à escola, porque a escola envia algumas informações 

que nós necessitamos, mas normalmente vamos à escola perceber como é que 

aquelas atividades que ficaram inscritas no relatório final foram 

implementadas pela escola já sem o apoio da inspeção…” 

Equipa de 

investigação 

Composição  Dois inspetores  
“…a dupla de inspetores vai sempre com um inspetor experiente e um inspetor 

menos experiente, porque é mesmo da prática que se ganha a competência…” 

Funções  

Garantir a criação e 

implementação do 

programa  

“…na primeira intervenção temos que ganhar a confiança daqueles senhores 

professores e daquelas lideranças. Isso parte muito do nosso trabalho, da 

clareza com que nós expomos os assuntos, do modo como interagimos com os 

interlocutores… é fundamental ganhar confiança porque há sempre o receio de 

que “vamos ser avaliados, eles estão com uma capinha de bons mas não 

deixamos de ser avaliados”.” “ 
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Orientar os 

interlocutores na 

implementação do 

programa  

Nós não temos um roteiro, nós não temos um guião, logo nós não vamos ali 

verificar da norma, nós temos que ter algum 

conhecimento…pronto…trabalhamos sem rede, é um bocadinho isto, a rede é o 

conhecimento para perceber para onde é que a escola deve ir, mas fazer querer 

à escola que aquele é que é o caminho…(…) a inspeção não avalia, não 

controla só mas também acompanha” 

“Eu às vezes até costumo dizer, às vezes em brincadeira nas escolas que “têm 

aqui consultoria a custo zero, portanto utilizem o nosso…enfim…a nossa boa 

vontade também para trabalhar convosco”.” “A escola precisa de trabalhar 

sozinha, a escola não pode estar sempre com uma alavanca, com uma bengala, 

aliás, nós também nem tempos recursos para isso…e a escola precisa de 

sustentar os procedimentos” 

Envolvimento 

dos 

intervenientes 

Balanço  positivo  

Reconhecimento da 

importância do 

programa  

“Os professores às vezes sentem que estão perdidos, que não conseguem fazer 

e com os inspectores ali a trabalhar com eles, eles sentem-se mais seguros.” 

“Sentem-se mais motivados(…) dá segurança a quem está a fazer, porque há 

um olhar exterior, neste caso o nosso, que…pronto, que é um olhar amigo, que 

é claramente um olhar amigo, não é um olhar avaliativo ou de controlo.” “esta 

atividade fá-los ter mais segurança nessas novas metodologias, que às vezes 

são difíceis (…) é uma atividade que não avalia e portanto as pessoas não se 

fecham (…) esta cumplicidade e confiança que se gere entre os pares, faz com 
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que os professores nos digam muito mais claramente das suas boas ou menos 

boas práticas e isso é muito interessante.” “Há escolas que se organizam 

muitíssimo bem, muitíssimo bem, escolas que levam isto muito a sério, é o que 

eu digo, são as escolas aprendentes, aquelas que têm gosto em fazer melhor, em 

mostrar que fazem melhor e que estão a experimentar.” 

  

Visão mais aberta 

para a 

implementação de 

novas práticas. 

“Aquilo que nós percebemos ao longo deste tempo, é que consegue-se 

implementar novas metodologias nas escolas - esse é o grande ganho…” “…é 

que ela de facto mobiliza os professores, as lideranças, para fazerem diferente, 

para experimentarem fazer outras coisas que não faziam anteriormente…” 

“…faz fazer coisas diferentes e com o acompanhamento da inspeção…” “…o 

momento privilegiado da escola para fazer, com a nossa…com o nosso 

acompanhamento, algo que sozinha não consegue fazer, que é muito difícil.” 

“Há sempre ganhos, há sempre ganhos e acho que o discurso que fazem, 

nomeadamente na avaliação, que depois fazem um pequeno questionário que 

têm que preencher no final, acho que são sinceros…portanto nos elogios que 

nos tecem acho que são sinceros.” 

“…há o lado da estratégia educacional e o lado da pedagogia que eu acho que 

também terá sido proveitoso para as escolas que tiveram a trabalhar 

connosco…” 

Balanço do Alargamento da Escolas classificadas “Se tivesse que alterar alguma coisa no programa, no programa de 
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programa  atividade  com “bom” e “muito 

bom” 

acompanhamento (…) era alargar a amostra às escolas que têm outras 

classificações…não só aquelas que recebem os suficientes porque as escolas 

que têm os suficientes e as escolas que têm os bons…” “…ir às escolas também 

bem classificadas, porque são escolas que podem evoluir, portanto que devem 

evoluir…” “As escolas que têm muito bom, têm um caminho ainda a fazer e nós 

inspeção não podemos só trabalhar com as escolas mais frágeis, devemos 

também possibilitar às outras evoluir para melhores procedimentos. Portanto, 

eu acho que se tivéssemos recursos e se tivéssemos preparação, formação a 

esse nível era um desafio para nós, profissional, imenso.” “ Aquelas boas 

práticas até serem para nós um conhecimento adquirido para divulgarmos 

pelas outras escolas…” “…ir às escolas que já têm instituídas, de facto, 

práticas pedagógicas ou organizacionais e que estão expressas, essas boas 

práticas, no relatório de avaliação externa que os colegas escreveram, seria 

muito interessante e uma mais-valia para nós sem dúvida.”  

“…porque nós temos que ser sabedores, nós não podemos ser só controladores 

nem verificadores da norma, nós temos que ser sabedores das práticas, das 

metodologias de trabalho, nós temos que estar atualizados. Nas escolas há 

muito conhecimento, teórico e prático e portanto nós temos que servir de 

alguma coisa, ao trabalharmos com as escolas temos que servir para alguma 

coisa e quanto mais ajudarmos à melhoria, mais bem vistos também ficamos 
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enquanto instituição, portanto eu acho que seria muito interessante alargar a 

amostra e darem-nos formação nesta área, o mais possível…” 
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