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Nota de leitura 

Este relatório é breve. 

 

Se pretender fazer uma leitura rápida e reter as ideias principais, sugerimos que leia: o sumário, os 

títulos, as frases com realce e as conclusões. 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

A atividade de Acompanhamento da Ação Educativa, no ano letivo de 2013-2014, ocorreu em 42 

escolas, em regra, com três visitas a cada escola
1
.  

 

Em cada escola foi elaborado um Programa de Acompanhamento (PA) que se institui como um 

instrumento orientador de toda a atividade. O PA identifica as fragilidades da escola, as áreas em 

que esta centrou a sua atividade e as ações de melhoria objeto de acompanhamento por parte da 

Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC).  

 

A intervenção da IGEC procurou questionar e desafiar o trabalho realizado pela escola no âmbito das 

diferentes ações de melhoria.  

 

Os resultados apresentados apontam para um elevado grau de objetivos atingidos e superados. 

 

A avaliação do desenvolvimento da atividade, efetuada pelas escolas e pelas equipas inspetivas, é 

também muito positiva, sendo reforçada a necessidade e vantagem de as escolas continuarem e 

aprofundarem as dinâmicas de trabalho já instituídas. 

 

  

                                              
1 Neste relatório, utiliza-se escola para designar um agrupamento de escolas ou uma escola não agrupada. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Com a atividade de Acompanhamento da Ação Educativa, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência 

(IGEC) pretende acompanhar os processos de melhoria implementados por cada escola reforçando e 

fomentando assim a sua autonomia.  

 

Dado que a formulação Ação Educativa pode ser bastante abrangente, considera-se como ação 

educativa de cada escola as ações de melhoria que conceberam e que têm em desenvolvimento.  

 

A IGEC considera que a melhoria da prestação do serviço educativo em cada escola requer uma 

análise e reflexão interna sobre o seu desempenho, após as quais se estrutura um plano de ações de 

melhoria. A operacionalização deste plano será mais eficaz se existirem objetivos claros, exigentes e 

exequíveis que, através de atividades e dinâmicas de trabalho centradas na melhoria das práticas 

letivas, possam conduzir cada escola a uma maior qualidade na prestação do serviço público de 

educação. 

 

Este entendimento do trabalho das escolas significa respeitar e favorecer os seus processos de 

autonomia, reconhecendo que as dinâmicas de melhoria a implementar são fruto da análise, decisão 

e compromisso dos seus atores.  

 

A autonomia da escola implica também uma nova e diferente atitude da administração educativa. A 

IGEC, com esta dinâmica de acompanhamento da ação educativa de cada escola, assume as suas 

competências de contribuir para a qualidade do sistema educativo e interpreta este novo 

posicionamento de respeito pela autonomia da escola ao ter como referência da sua intervenção as 

opções e propostas da própria escola. 
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2. OBJETIVOS DA ATIVIDADE 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

A atividade de Acompanhamento da Ação Educativa pretende promover, em cada escola, a assunção 

e a internalização de processos de coordenação e supervisão que contribuam para a melhoria da 

qualidade e da equidade na prestação do serviço público de educação. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Conhecer as áreas de intervenção que a escola priorizou para a sua ação; 

 Identificar as ações de melhoria que a escola se propõe implementar para cada uma das áreas 

de intervenção; 

 Induzir uma reflexão sobre o rigor − objetividade, pertinência, adequação, credibilidade, 

exequibilidade − e a eficácia das ações de melhoria por si delineadas; 

 Induzir a monitorização da execução e dos resultados das ações de melhoria implementadas 

na escola; 

 Conhecer e questionar as práticas de supervisão e coordenação pedagógica implementadas 

pelos departamentos curriculares das escolas; 

 Induzir a implementação de estratégias focadas na supervisão regular do trabalho dos 

docentes por parte dos coordenadores de departamento. 
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3. METODOLOGIA DA ATIVIDADE 
 

3.1 Fases do trabalho individual / em equipa 
 

A atividade inicia-se com um momento prévio de preparação por parte da equipa inspetiva.  

 

A primeira intervenção na escola tem por objeto a construção do Programa de Acompanhamento; as 

restantes intervenções destinam-se a acompanhar a implementação do Programa de 

Acompanhamento. 

 

O número de intervenções, bem como o seu agendamento são estipulados entre a equipa inspetiva e 

a escola, procurando-se, com este tipo de opção, não condicionar a ação da escola, ajustando a 

calendarização ao trabalho a desenvolver. 

 

 

3.2 Recolha e tratamento de informação 
 

A informação a que as equipas inspetivas acedem, no decorrer das intervenções, tem por base os 

resultados dos mecanismos de monitorização instituídos pela escola, tendo em conta os objetivos e 

as metas estabelecidos para as ações que são acompanhadas pela IGEC. 

 

A metodologia das intervenções assenta em reuniões de trabalho com a direção da escola e com os 

interlocutores das ações constantes do Programa de Acompanhamento. Nestas reuniões procura-se 

conhecer as dificuldades e os ganhos obtidos, debater as conclusões, suscitando o seu 

enriquecimento e aprofundamento. 

 

 

3.3 Produtos 
 

Durante a primeira intervenção na escola é elaborado o Programa de Acompanhamento. Este 

documento espelha as opções da escola e da IGEC, nomeadamente na seleção das áreas de 

intervenção da escola a acompanhar por parte da equipa inspetiva. 

 

De um modo sintético, o documento elenca: 

 As fragilidades da escola; 

 As áreas de intervenção em que a escola centrou a sua atividade; 

 As áreas de intervenção da escola que serão objeto de acompanhamento por parte da IGEC; 

 Os interlocutores no PA; 

 Os materiais e/ou documentos a disponibilizar em futuras intervenções; 
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 O agendamento das intervenções. 

No final da segunda e da terceira intervenções é apresentado e entregue à escola um relatório com a 

explicitação dos seguintes aspetos:  

 Apreciação do desenvolvimento das ações; 

 Identificação das principais melhorias conseguidas; 

 Constrangimentos surgidos; 

 Identificação de aspetos em que importa focalizar a intervenção da direção e/ou dos 

restantes interlocutores. 

 

Após a última intervenção é elaborado um relatório final que sintetiza o trabalho efetuado ao longo 

do ano e identifica algumas áreas entendidas como oportunidades de continuidade e de 

desenvolvimento futuros. 

 

 

3.4 Intervenções de continuidade 
 

Dado que a generalidade das escolas onde se realizou a atividade, em 2012-2013, expressaram o 

interesse em que a escola continuasse a ser acompanhada no ano letivo seguinte, a IGEC entendeu, 

por bem, promover esse tipo de intervenção adotando-se a seguinte metodologia: 

 

1. Solicitou-se a cada escola que informasse a IGEC do trabalho que estava a ser efetuado e se 

considerava necessária e pertinente uma nova intervenção da IGEC em 2013-2014; 

2. Analisada a informação recebida, a IGEC agendou, assim, uma nova intervenção nas escolas 

que o solicitaram, bem como naquelas em que a equipa inspetiva o considerou pertinente; 

3. Às restantes escolas foi remetido um ofício de apreciação e incentivo relativamente ao 

trabalho que estavam a realizar; 

4. A metodologia destas intervenções de continuidade foi acertada, com cada escola, pelas 

equipas inspetivas. Cada intervenção teve a duração de um dia durante o qual foram 

efetuadas reuniões com os responsáveis pelo desenvolvimento desse trabalho na escola, 

seguidas de uma reunião de balanço e de reflexão conjunta. 
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4. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 
 

4.1 Escolas intervencionadas 
 

A seleção das escolas teve por base as classificações atribuídas a cada escola nos três domínios da 

Avaliação Externa das Escolas, tendo sido intervencionadas aquelas que obtiveram classificações mais 

baixas. 

 

A intervenção da IGEC nestas escolas assume-se como uma resposta a um compromisso com os alunos 

que as frequentam através do propósito da melhoria da qualidade do serviço educativo e das suas 

aprendizagens, daí que tenha sido decidido acompanhar todas as escolas que obtiveram, pelo menos, 

uma classificação de suficiente. Foram assim identificadas 27 escolas. 

 

Acresce ainda que a Direção-Geral da Educação, decorrente da avaliação que fez do trabalho 

efetuado pelas escolas inseridas em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), 

considerou importante solicitar à IGEC o acompanhamento de mais 15 escolas. Deste modo, foram 

intervencionadas 42 escolas, assim distribuídas pelas áreas territoriais da IGEC. 

 

QUADRO 1 − NÚMERO DE ESCOLAS INTERVENCIONADAS POR ÁREA TERRITORIAL DA IGEC 

2013-2014 

Área Territorial do Norte 20 

Área Territorial do Centro 2 

Área Territorial do Sul 20 

Total de escolas intervencionadas 42 

 

O Acompanhamento da Ação Educativa de cada escola decorreu ao longo do ano letivo.  

 

Em 41 escolas foram efetuadas três intervenções com a duração de três dias em cada uma. Numa 

escola, a equipa inspetiva considerou importante a realização de uma quarta intervenção. 

 

 

4.2 Equipas inspetivas 
 

As equipas inspetivas são constituídas por dois inspetores.  

 

De modo a garantir um acompanhamento mais continuado e com maior conhecimento da realidade 

da escola, a equipa inspetiva mantém-se inalterada durante as diferentes intervenções realizadas na 

escola. 
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A preparação destas equipas tem sido um dos objetivos da IGEC, dinamizando para o efeito encontros 

de análise e debate entre os inspetores relativamente ao trabalho a efetuar nas escolas. Em 

2013-2014 foram ainda organizadas ações de formação sobre os seguintes temas:  

 Observação da prática letiva; 

 Avaliação das Aprendizagens na Educação Pré-Escolar;  

 Educação Especial – Adequações curriculares individuais e Currículos específicos individuais. 

 

 

4.3 Tarefas realizadas 
 

4.3.1 Previamente à intervenção: 

 Informação enviada por ofício à escola sobre a realização da ação, com indicação da 

necessidade de ter disponíveis para a equipa inspetiva os seguintes documentos: 

 Projeto Educativo; 

 Regulamento Interno; 

 Plano Anual de Atividades; 

 Relatório de autoavaliação ou avaliação interna; 

 Plano de ações de melhoria;  

 Análise dos resultados escolares.  

 Contacto telefónico da equipa com a escola; 

 Análise de documentos sobre a escola existentes na IGEC: 

 Relatório da última avaliação externa; 

 Relatórios de outras atividades realizadas nos dois últimos anos; 

 Registos de ações de provedoria relativos aos dois últimos anos. 

 

4.3.2 Primeira intervenção: 

 A agenda de trabalhos da primeira intervenção inicia-se com uma reunião com o 

diretor da escola ou com toda a equipa. 

 Esta primeira reunião visa dar a conhecer os objetivos e metodologia da atividade, 

ouvir o diretor sobre o trabalho em realização, bem como sobre as suas expectativas 

face ao desenvolvimento da atividade. Num segundo momento, importa conhecer as 

fragilidades da escola e as ações prioritárias do seu processo de melhoria. Procede-se 

ainda à identificação dos interlocutores com quem a equipa inspetiva vai interagir e à 

elaboração da agenda dos três dias de trabalho. 

 O objetivo principal da primeira intervenção é a conceção do Programa de 

Acompanhamento (PA). Este documento é concebido pela equipa inspetiva em 

articulação com os responsáveis da escola. 
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 A conceção do Programa de Acompanhamento tem por base: 

 A análise documental; 

 As reuniões com a direção da escola e com os interlocutores do Programa de 

Acompanhamento.  

 As diferentes reuniões com os interlocutores da escola são o suporte para a conceção 

do PA. Para tal, em cada escola procedeu-se a uma apresentação da atividade − 

objetivos e metodologia − e procura-se conhecer as fragilidades da escola e as ações 

de melhoria em implementação, identificando-se aquelas que serão objeto de 

acompanhamento por parte da IGEC. 

 

A sua formulação visa potenciar a ação da escola, razão pela qual, na identificação das ações objeto 

de acompanhamento, se indicam as fragilidades a que se pretende dar resposta, os objetivos e as 

metas a alcançar com cada uma das ações. A explicitação dos intervenientes no PA procura clarificar 

e garantir a responsabilização dos mesmos pela concretização das ações. A definição da metodologia 

de monitorização das ações procura induzir na escola a recolha de dados, o que permite uma análise 

sobre o grau de execução e eficácia das ações em curso. 

 

O PA institui-se também como um novo instrumento na relação entre a administração, 

designadamente a IGEC, e as escolas. Neste modelo de intervenção, procura-se acompanhar e 

desafiar a ação das escolas, tendo por referência as ações decididas no seio da escola e por esta 

reconhecidas como mais-valias essenciais para a sua ação.  

 

É neste sentido que a ação da Inspeção se pretende desafiadora e motivadora da ação da escola e 

que o PA pode ser visto como um instrumento promotor da autonomia e da responsabilização.  

 

4.3.3 Intervenções seguintes: 

As intervenções seguintes, após a formulação do PA, têm por objetivo acompanhar a ação 

desenvolvida pelas escolas. Em termos metodológicos a equipa inspetiva reúne com os interlocutores 

do PA, procurando refletir com eles sobre o desenvolvimento das diferentes ações. 

 

As reflexões com os responsáveis têm por base os dados da monitorização efetuada pela escola no 

âmbito de cada ação de melhoria e as reflexões e conclusões fruto da reflexão interna.  

 

A equipa inspetiva adota um posicionamento de conhecimento e análise do trabalho realizado, 

procurando refletir com os interlocutores sobre a operacionalização das ações, os resultados 

alcançados, os desafios e aprofundamentos que ainda se colocam. 

 

No último dia de cada intervenção é apresentado, à escola, um relatório síntese sobre o 

desenvolvimento das ações. 



 
 
 

 

 
 

ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA – 2013-2014 

14 

5. RESULTADOS DA ATIVIDADE 
 

 

Os resultados da atividade que aqui se apresentam foram apurados com base em três instrumentos 

diferentes: 

 O conteúdo dos relatórios finais − através da leitura e sua categorização de modo a aumentar 

o rigor da análise; 

 A apreciação das escolas − através de um inquérito por questionário – disponibilizado a todas 

as escolas intervencionadas; 

 A opinião dos inspetores − através de um instrumento de trabalho que cada equipa inspetiva 

tem disponível para acompanhar a execução das ações. 

 A opinião dos inspetores, relativamente ao desenvolvimento da atividade, recolhida, por 

parte dos interlocutores da atividade em cada área territorial da IGEC. 

 

 

5.1 Apreciação decorrente dos relatórios finais 
 

Os relatórios finais identificam: 

 os ganhos alcançados com cada uma das áreas de intervenção objeto de acompanhamento; 

 os constrangimentos surgidos; 

 as oportunidades de desenvolvimento que ainda se colocam à escola. 

 

A identificação destes ganhos, constrangimentos e oportunidades decorre de uma análise efetuada, 

em diálogo próximo, com os responsáveis pela implementação das diversas ações e com os 

responsáveis da escola. Neste sentido, as oportunidades sistematizam, não apenas apreciações das 

equipas inspetivas, mas, de algum modo, espelham o reconhecimento e compromisso das escolas na 

continuidade das ações, consolidando-as e generalizando-as. 

 

Metodologicamente, para a elaboração do presente relatório, procedeu-se a uma categorização do 

conteúdo dos relatórios finais de cada escola, designadamente no que diz respeito aos ganhos, aos 

constrangimentos e às oportunidades de desenvolvimento.  

 

Os ganhos e as oportunidades foram identificados tendo por base as áreas de intervenção definidas 

no roteiro da atividade, que aqui foram usadas como categorias. Num segundo momento, procedeu-

se à subcategorização das mesmas, alargando assim a sua compreensão no que diz respeito ao 

enfoque do trabalho desenvolvido em cada escola em particular.  

 

A análise dos constrangimentos teve por base a frequência com que os mesmos são referidos nos 

diferentes relatórios. 
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5.1.1 Ganhos por áreas de intervenção  

Dada a diversidade de ganhos apontados nos relatórios, procurou-se agrupá-los graficamente, 

identificando-se o número de frequências registadas, em cada área de intervenção.  

 

GRÁFICO 1: GANHOS POR ÁREA DE INTERVENÇÃO − RELATÓRIOS FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico permite-nos visualizar uma distribuição dos principais ganhos ao nível de cada uma das 

áreas de intervenção das escolas. 

 

Os ganhos transversais identificados em 0. Ganhos transversais às diferentes áreas de intervenção, 

correspondem a impactos inerentes às diferentes áreas de intervenção das escolas. 

 

Os ganhos correspondentes as áreas de intervenção de 1 a 8 decorrem de ações de melhoria 

implementadas pelas escolas nessas áreas.  

 

a) Ganhos transversais 

A concretização do PA requereu e promoveu um trabalho de conjunto entre diferentes estruturas de 

cada escola, designadamente da direção, do conselho pedagógico e dos departamentos curriculares. 

A reflexão sobre o trabalho de melhoria que importava desencadear, a sua concretização, 

monitorização e avaliação suscitou, desde o primeiro momento, uma atenção e intervenção destes 

diferentes responsáveis, os quais se mobilizaram em torno de estratégias de melhoria, por si 

definidas. Para além deste compromisso com a melhoria por parte dos responsáveis da escola, 

constatou-se uma crescente adesão à metodologia de trabalho desenvolvida, que possibilitou: 

 uma reflexão e tomada de consciência sobre as efetivas necessidades da escola; 

226 
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191 

27 

0.  Ganhos transversais às diferentes áreas de 
intervenção 

1. Planeamento estratégico da escola 

2. Planeamento do ensino e das aprendizagens 

3. Realização do ensino e das aprendizagens 

4.  Avaliação do ensino e das aprendizagens 

5. Reflexão sobre os resultados escolares dos alunos 

6. Acompanhamento do trabalho dos docentes 

7. Comportamentos dos alunos 

8. Autoavaliação e melhoria 
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 o planeamento e implementação de ações de modo estratégico na medida em que foram 

direcionadas, nos seus objetivos, metas e atividades, para o colmatar das efetivas 

fragilidades anteriormente identificadas;  

 a monitorização do trabalho permitiu ir tomando conhecimento da eficácia da execução e um 

crescente sentido de realização por parte das escolas. 

 

A metodologia da atividade, não só com este enfoque de intervenção estratégica nas dificuldades, 

mas também com a elaboração de relatórios em cada uma das intervenções, impulsionou nas escolas 

a necessidade de uma monitorização das ações, aumentando o efetivo conhecimento do grau de 

realização e as possibilidades de ajustamento das mesmas.  

 

Neste domínio assinala-se aqui o diagnóstico de uma oportunidade que as escolas poderão continuar a 

trabalhar: a análise e reflexão sobre os dados que recolhem, sem as quais estes perdem significado. 

As escolas utilizam diversos instrumentos de diagnóstico e monitorização, uns formais, outros mais 

informais, como sejam as reuniões e trocas de ideias entre os docentes. Porém, por vezes, a 

informalidade tende a limitar o aprofundamento da análise e o retirar de conclusões sobre a real 

eficácia do trabalho realizado. O não aproveitamento dos dados recolhidos para uma consequente 

análise dos resultados obtidos, facilmente, divulga a ideia de que as conclusões do processo de 

monitorização são pouco compensadoras face ao volume de trabalho que a conceção desses 

instrumentos de monitorização e de avaliação implica. 

 

Inserem-se neste âmbito os ganhos transversais, também reforçados em cada área de intervenção, ao 

nível do trabalho colaborativo dos docentes, reconhecido e elogiado por cada um dos intervenientes. 

As dinâmicas de trabalho neste nível são potenciadas pela própria organização das escolas em grupos 

de recrutamento, em departamentos e em coordenações várias. Porém, as ações instituídas 

permitiram recorrer ao trabalho colaborativo com o propósito de o intensificar e como estratégia 

para intervir em áreas de maior dificuldade como sejam a coordenação e a supervisão pedagógica, 

entre outras. Por exemplo, uma das formas encontradas para impulsionar a supervisão da prática 

letiva passou por implementar dinâmicas de trabalho colaborativo ao nível do planeamento e da 

realização das atividades letivas. De igual modo, também a intervenção na área do comportamento 

dos alunos, com redução dos níveis de indisciplina, designadamente em algumas disciplinas, passou 

por implementar medidas que possibilitaram um trabalho mais próximo e colaborativo entre os 

docentes e entre estes e os técnicos que trabalham nessa área. 

 

Tendo em conta a prioridade que a atividade de Acompanhamento da Ação Educativa coloca nas 

atividades letivas e na importância do trabalho dos docentes, as dinâmicas de trabalho colaborativo 

nestas áreas do planeamento, da realização e da avaliação das aprendizagens são um resultado 

agregado da eficácia das diferentes ações. 
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b) Acompanhamento do trabalho dos docentes 

As ações de melhoria implementadas pelas escolas nesta área de intervenção remetem para um 

conhecimento, análise e reflexão sobre as práticas letivas. As metodologias adotadas foram variadas, 

desde escolas que optaram por uma observação de aulas numa perspetiva naturalista a outras que 

apoiaram a observação com instrumentos específicos para tal concebidos.  

 

Em algumas escolas, a implementação de ações, que remetem para uma observação e análise das 

práticas letivas, suscitou, por vezes, receios e dificuldades. Como modo de os ultrapassar ou 

minimizar, as escolas seguiram metodologias várias, sendo de destacar: 

i. A prévia realização de um diálogo e debate que permitiu identificar, com transparência, 

possíveis receios e dificuldades na observação da prática letiva; 

ii. O planeamento da intervenção nesta área, acautelando esses receios e dificuldades com o 

recurso, nalguns casos, a formação interna. A este título houve escolas que implementaram 

estratégias abrangentes de trabalho colaborativo incentivando um trabalho de conjunto desde 

a fase de planeamento à realização e à avaliação das aprendizagens. A observação da prática 

letiva era assim entendida como mais uma etapa da melhoria do serviço educativo garantido 

aos alunos; 

iii. Outras escolas optaram pela construção de alguns instrumentos de observação que permitiam 

focalizar a observação em determinados aspetos das práticas letivas que elegeram como 

objeto de análise, prevenindo, por essa via, a análise e formulação de juízos avaliativos que 

anteriormente haviam considerado ser de acautelar; 

iv. Escolas houve que iniciaram a produção de conhecimento e reflexão sobre as práticas letivas 

suscitando primeiro a sua análise por parte do próprio docente. Num momento posterior essa 

análise foi enriquecida com a intervenção de um outro colega, por vezes, com 

responsabilidades de coordenação e supervisão;  

v. A gradualidade da abrangência deste tipo de ações foi uma opção de algumas escolas, 

iniciando a observação de aulas junto de docentes que se disponibilizaram para tal. Outras 

fizeram-no entre pares, no seguimento de um trabalho de planeamento, realização e 

avaliação conjunta. Algumas escolas definiram metas em termos do número de docentes a 

observar, havendo casos que optaram por envolver todos os professores. 

 

Independentemente das diferentes modalidades adotadas, o conhecimento das práticas letivas visou 

uma validação e partilha de boas práticas entre os docentes, designadamente entre os que lecionam 

a mesma disciplina/ano de escolaridade. 

 

Importa, no entanto, ter presente que a generalização e internalização deste tipo de 

acompanhamento do trabalho dos docentes, no seio de cada escola, e a sua mais-valia para a 
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qualidade do trabalho em sala de aula e para o desenvolvimento profissional dos docentes requerem, 

em cada escola, uma intervenção continuada, procurando assim criar práticas de conhecimento e 

reflexão individual e em grupo sobre as mesmas. A sua continuidade apresenta-se também como um 

desafio à própria autonomia dos processos de trabalho das escolas. 

 

c) Comportamento dos alunos 

A relevância das ações no âmbito do comportamento dos alunos foi uma novidade nos programas de 

acompanhamento, no presente ano letivo. Tal facto está relacionado com a intervenção num 

conjunto de escolas TEIP e, ainda que em menor número, noutras que diagnosticaram como 

fragilidade as diferentes situações de indisciplina registadas. 

 

Nesta área de intervenção os ganhos revelam-se muito significativos, mas também muito desafiantes.  

 

1. Significativos no imediato, ao nível das ações que visam reduzir o número de ocorrências do 

foro disciplinar e no acompanhamento dos alunos que mais vivenciam esse tipo de situações. 

Neste domínio as escolas implementaram ações que envolveram os alunos, os docentes, os 

não docentes e os encarregados de educação na definição de regras, na simplificação e 

objetivação dos códigos de conduta, na dinamização de respostas educativas específicas, no 

acompanhamento dos alunos e na monitorização das situações ocorridas, entre outras.  

 

A sua eficácia possibilitou uma tomada de consciência e uma melhor perceção sobre as reais 

situações de indisciplina existentes na escola, o que, em muitos casos, permitiu alterar a 

representação existente sobre os fenómenos da indisciplina, junto dos encarregados de 

educação, alunos, docentes, não docentes e da comunidade em geral. 

 

2. Desafiantes na medida em que as questões da indisciplina, que tendem a ser perspetivadas 

como um fenómeno adstrito aos alunos e aos seus contextos de origem, carecem de uma 

reflexão do ponto de vista organizacional, designadamente ao nível da constituição de turmas 

e da elaboração dos horários, bem como numa perspetiva pedagógica ao nível das práticas 

letivas e das estratégias colaborativas entre os docentes.  

 

Gradualmente e após constatação da eficácia das medidas adotadas, as escolas foram sendo 

desafiadas para pensar a questão da indisciplina também do ponto de vista das práticas 

pedagógicas e das estratégias de gestão da sala de aula.  

 

A atuação conjunta dos docentes revelou-se uma opção eficaz, não só na promoção da 

reflexão, mas também na definição de estratégias conjuntas ao nível de estruturas de 

coordenação e supervisão com benefícios igualmente junto dos docentes que revelam maiores 

dificuldades neste domínio. 

 



 
 
 

 

 
 

ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA – 2013-2014 

19 

d) Planeamento do ensino e das aprendizagens 

A centralidade das atividades letivas na ação de Acompanhamento da Ação Educativa e o 

compromisso das escolas com a melhoria do trabalho em sala de aula reforçam as iniciativas ao nível 

do planeamento, da realização e da avaliação do ensino e das aprendizagens, que, no GRÁFICO 1 (p. 

15) apresentam um registo próximo em termos de ganhos. 

 

No âmbito do planeamento do ensino e das aprendizagens ganham relevo as iniciativas que apontam 

para um planeamento conjunto de curto prazo, já que as dinâmicas de longo e médio prazo são 

práticas já interiorizadas pelas escolas. Este planeamento de curto prazo, centrado nas estratégias a 

utilizar, ocorreu não apenas ao nível da gestão do currículo, mas também noutro tipo de respostas 

aos alunos, como sejam as iniciativas de coadjuvação, as salas de estudo, entre outras. 

 

e) Realização do ensino e das aprendizagens 

Ao nível da realização do ensino e das aprendizagens reforçam-se, entre outras, as dinâmicas da 

promoção da leitura, da escrita e do trabalho experimental, com eficácia ao nível da diversificação e 

inovação nas estratégias utilizadas, na diversidade de recursos/materiais e no aumento do trabalho 

colaborativo. 

 

f) Avaliação do ensino e das aprendizagens 

A regulação interna da avaliação das aprendizagens tem sido uma das preocupações das escolas, 

muitas vezes, centradas nos efeitos da comparação entre a avaliação interna e externa. A influência 

das iniciativas de avaliação externa dos alunos nas práticas dos docentes e na forma como planeiam o 

seu trabalho é uma evidência, levando, em muitos casos, a alteração das metodologias existentes. 

Exemplo disto são as alterações promovidas ao nível da uniformização dos critérios de avaliação das 

aprendizagens. 

 

Sem negar e deixar de promover uma regulação dos processos de avaliação interna, como forma de 

promoção da gestão partilhada do currículo e como modo de garantir rigor, transparência e 

objetividade na avaliação, as reflexões com as escolas têm procurado acentuar a importância da 

incorporação da avaliação nas dinâmicas de aprendizagem, acentuando o papel da avaliação 

formativa, regular e diversificada como uma estratégia essencial da melhoria das aprendizagens. 

 

g) Reflexão sobre os resultados escolares 

O levantamento e reflexão sobre os resultados escolares são já um procedimento habitual nas 

escolas, decorrente das práticas avaliativas de final de período. Os ganhos aqui registados apontam 

para os efeitos dessa reflexão, designadamente naquilo que esses resultados dizem sobre as práticas 

e de que modo eles podem ser aproveitados para suscitar uma análise efetiva sobre a sua eficácia. 
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h) Metodologias de planeamento estratégico e autoavaliação e melhoria 

A utilização de metodologias de planeamento estratégico está intimamente ligada aos processos de 

avaliação e melhoria, sendo transversal às diferentes áreas de intervenção da escola.  

 

Atuar com uma metodologia estratégica significa pensar e focar a atividade em fragilidades concretas 

do desempenho, estando previstos à partida os resultados que se pretendem alcançar. A instituição 

de processos de monitorização permite efetuar uma autoavaliação da execução das ações em 

desenvolvimento e assim perceber se a escola está a ultrapassar a fragilidade inicial. 

 

Este tipo de metodologia nem sempre tem estado presente na ação das escolas e dos professores. A 

não identificação do que se pretende colmatar e a não definição de metas de chegada faz com que 

tudo seja analisado à luz dos resultados académicos dos alunos, o que, quando negativos, elimina os 

efeitos positivos da ação que foi realizada. 

 

A incorporação por parte das escolas desta metodologia de planeamento estratégico tem sido 

transversal ao desenvolvimento da atividade e, como veremos, um dos méritos mais reconhecidos 

pelas escolas. 

 

5.1.2 Constrangimentos 

Entendeu-se por constrangimento, algo que, interno ou externo à escola, não estava, naquele 

momento, na sua esfera de intervenção poder ultrapassar, tendo por isso condicionado, de algum 

modo, a concretização de algumas ações. 

 

GRÁFICO 2: PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS− RELATÓRIOS FINAIS  
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O gráfico em apreço regista apenas os constrangimentos que foram indicados pelo menos duas vezes. 

Existe um outro conjunto variado de constrangimentos, que, pelo facto de ocorrerem apenas uma 

única vez, não são objeto de análise neste relatório global. No entanto, a sua importância não é 

menorizada na medida em que constam no relatório de cada escola. 

 

Contrariando uma leitura mais imediatista, que remete para os constrangimentos como algo de 

menos bom, interessa analisar estes constrangimentos na perspetiva daquilo que eles nos revelam 

sobre o trabalho efetuado. 

 

Com este entendimento, podemos concluir que a frequência dos três primeiros constrangimentos 

refletem o desenvolvimento de trabalho colaborativo entre os docentes, não facilitado pela 

incompatibilidade de horários, pelo pouco tempo disponível e por algumas resistências iniciais. 

 

Estes três constrangimentos, bem como a falta de processos de coordenação e supervisão, remetem, 

também, para as iniciativas ao nível da observação e reflexão partilhada sobre a prática letiva o que 

suscitou, como o GRÁFICO 2 ilustra, resistências iniciais que, a pouco e pouco, foram sendo 

ultrapassadas. 

 

As dificuldades ao nível da definição e avaliação das metas, a que acresce a inexistência de 

procedimentos de monitorização, retratam um modo de funcionamento que a metodologia instituída 

na atividade de Acompanhamento da Ação Educativa tem procurado alterar. Neste sentido, os ganhos 

identificados anteriormente são já um resultado visível da implementação de metodologias de 

planeamento estratégico a incorporar pelas escolas. 

 

As escolas TEIP tendem a ter uma dimensão algo reduzida face a outros agrupamentos. A colocação e 

a mobilidade do corpo docente nestas escolas revelam-se uma dificuldade acrescida e um obstáculo à 

continuidade das dinâmicas instituídas. Em muitos grupos de recrutamento assiste-se a um 

permanente recomeçar que limita a ação conjunta dos docentes e da escola. 

 

A identificação de constrangimentos deve ser também vista como um elenco de aspetos que cada 

escola deve ter em consideração no planeamento do ano letivo seguinte. Refira-se, por exemplo, que 

qualquer dinâmica de trabalho colaborativo continuada e centrada nas práticas letivas fica 

comprometida com uma distribuição de serviço (cursos, disciplinas e níveis) e consequente 

elaboração de horários que não seja pensada de modo a potenciar a sua concretização. 

 

5.1.3 Oportunidades de desenvolvimento 

Por oportunidades de desenvolvimento entendeu-se a identificação, por parte da escola e da equipa 

inspetiva, de áreas de intervenção onde será relevante, cada escola, continuar o seu investimento. 

Estes aspetos decorreram, nuns casos, da necessidade de aprofundar ou alargar a implementação de 

ações já em curso, e, noutros, da identificação de novas áreas onde importará intervir. 
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O gráfico a seguir apresentado resulta de uma categorização das oportunidades listadas em cada área 

de intervenção, registando a frequência com que cada uma delas surge. 

  

GRÁFICO 3: CARACTERIZAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO − RELATÓRIOS FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As oportunidades identificadas decorrem do trabalho já efetuado pelas escolas e espelham a 

necessidade da sua continuidade, reconhecendo que um ano é insuficiente para a internalização de 

metodologias, quer de planeamento, quer de acompanhamento da atividade docente, entre outras. 

 

A incorporação de metodologias de planeamento estratégico na ação da escola está expressa nas 

oportunidades mais recorrentes, conforme o gráfico expressa. Tal conclusão deve-se ao 

reconhecimento por parte das escolas de que não têm ainda completamente internalizada a 

importância de um planeamento rigoroso e objetivo que as ajude a fomentar o grau de realização.  

 

Este desafio tem sido colocado pela IGEC às escolas em diferentes atividades. O enfoque nas 

dinâmicas de autoavaliação e melhoria insere-se no reconhecimento de que as organizações devem 

estar focadas nas fragilidades mais críticas do seu desempenho. O primeiro passo para as resolver 

implica o seu conhecimento e a promoção de ações nesse sentido. É nesta perspetiva de melhoria a 

partir da escola que se insere a determinação de, no seguimento da avaliação externa da escola, ser 

concebido o plano de ações de melhoria.  

 

A atividade de Acompanhamento da Ação Educativa é enquadrada pela IGEC como uma metodologia 

de trabalho que visa potenciar e reforçar a autonomia das escolas, contribuindo para uma 

intervenção mais eficaz e pertinente em áreas que cada escola reconhece como a melhorar na sua 
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intervenção. No entanto, este caminho de melhoria requer um compromisso por parte dos órgãos de 

direção, administração e gestão, a quem compete definir prioridades, criar condições e 

oportunidades para que esse percurso seja efetuado. Por outro lado, a existência de dinâmicas de 

autoavaliação e de monitorização do exercício são uma oportunidade também para esses órgãos 

poderem dar pleno cumprimento às suas atribuições, designadamente as que têm a ver com a 

apreciação da eficácia do trabalho desenvolvido. 

 

As dinâmicas implementadas de acompanhamento da intervenção dos docentes, nomeadamente as 

que incidem na observação de aulas, permitiram, por um lado, começar a abrir a sala de aula e, por 

outro, recolher dados sobre as práticas. 

 

No nosso sistema educativo têm existido poucas iniciativas que fomentem a abertura da sala de aula. 

Constata-se alguma tendência para valorizar mais as dificuldades e os constrangimentos, em 

detrimento das virtualidades e méritos daí decorrentes, o que acentua o isolamento e o 

individualismo da prática docente. Acresce ainda que as escolas não têm nenhum mecanismo que 

impulsione a necessidade de conhecimento e análise das práticas como acontece com os resultados 

académicos. Se bem repararmos, a reflexão que hoje em dia se realiza nas escolas relativamente aos 

resultados escolares impõe-se, também, pelo facto de todos os períodos e no final do ano existirem 

dados sobre o aproveitamento dos alunos. A divulgação dos resultados obtidos nas provas de 

avaliação externa dos alunos reforça, junto dos atores, a necessidade de reflexão sobre os mesmos.  

 

Apesar disto, existe alguma tendência para encontrar as justificações na esfera dos alunos e do seu 

contexto, afastando da reflexão as estratégias e as metodologias de trabalho utilizadas em sala de 

aula. Deste modo, as iniciativas tidas pelas escolas no âmbito da observação da prática letiva, 

algumas apoiadas e direcionadas com instrumentos, tiveram a enorme vantagem de produzir 

conhecimento sobre as mesmas, promovendo a reflexão sobre a concretização e adequação das 

metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas. A continuidade deste desafio por parte das 

escolas requer o envolvimento e um compromisso de todos os docentes, bem como uma atitude 

persistente das lideranças. 

 

 

5.2 Apreciação efetuada pelas escolas  
 

Foi  disponibilizado às escolas um inquérito por questionário com o objetivo de recolher a sua opinião 

sobre o desenvolvimento da atividade.  

 

A opinião das escolas tem sido entendida pela IGEC como um contributo indispensável para a 

melhoria da ação da escola. 
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Na análise dos dados, agora disponibilizados, procurou-se também verificar do conforto com as 

mudanças introduzidas face ao desenvolvimento da atividade no ano letivo anterior. Neste sentido, a 

apresentação procurará salientar as diferenças registadas de um ano para o outro. 

 

As escolas corresponderam de modo positivo ao desafio que lhes foi colocado, tendo respondido ao 

inquérito por questionário todas as escolas onde a atividade foi desenvolvida. 

 

As escolas expressavam a sua opinião com base numa escala que variava entre 1 e 4, sendo que o 

valor 1 (--) corresponde à apreciação mais negativa, ou de menor concordância e o valor 4 (++) à 

mais positiva, ou de maior concordância. 

 

5.2.1 Sobre o Programa de Acompanhamento 

GRÁFICO 4: OPINIÃO DAS ESCOLAS DOBRE AS POSSIBILIDADES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO − RELATÓRIOS FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outras hipóteses (1.4.) as escolas registaram: 

 Confirmar e/ou retificar metodologias e práticas educativas já existentes. 

 Promover o trabalho colaborativo. 

 Contribuir para uma gestão das estruturas pedagógicas do agrupamento. 

 Envolver todos os docentes e estruturas de gestão num plano de ação comum. 

 Reforço positivo e motivador do trabalho realizado a realizar. 

 Implementar a supervisão/intervisão. 

 Um maior envolvimento dos coordenadores de departamento na supervisão e monitorização. 

 Promover o trabalho em equipa e realçar o papel das chefias intermédias. 

 Contribuir para a implementação de avaliação interna do Agrupamento. 

 Potenciar o trabalho colaborativo entre docentes. 

 Supervisão educativa. 
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O gráfico apresenta em todas as questões resultados robustos situados em 4 (++) e 3 (+), sendo, por 

isso, claro quanto às mais-valias que a conceção do PA trouxe para o trabalho das escolas. Conforme 

as perguntas de base apontam, ganha importância a necessidade de priorizar a ação das escolas e de 

centrar as suas atuações no trabalho pedagógico e didático com os alunos. A síntese das respostas à 

questão 1.2., com claro benefício do PA para a escola, ilustra a importância que as escolas colocam 

na implementação de ações que possibilitem a melhoria do trabalho efetuado por cada escola. 

 

O número de outras hipóteses (1.4) identificadas pelas escolas − 10 − espelha a existência de outros 

benefícios que as escolas identificaram na sequência da conceção do PA. A formulação desses ganhos 

apontam para um reforço do trabalho das diferentes estruturas e do trabalho colaborativo, seja ao 

nível da supervisão, seja ao nível de uma ação comum de melhoria da escola. 

 

GRÁFICO 5: OPINIÕES DAS ESCOLAS SOBRE OS EFEITOS DO ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outras hipóteses (2.6.) é referida a reflexão interna sobre as prioridades da ação educativa. 

 

Os dados apresentados no GRÁFICO 5, onde num total de 205 respostas surge apenas uma com nível 

1 (--) e duas com nível 2 (-), são objetivos quanto aos benefícios que as escolas identificam na 

realização da atividade de Acompanhamento da Ação Educativa.  

 

A formulação das questões aponta para uma valorização da monitorização e avaliação das estratégias 

de melhoria implementadas pelas escolas, reforçando, assim, o reconhecimento das melhorias com o 

trabalho efetuado. Esta constatação permite combater uma narrativa de insatisfação, por vezes 
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presente nas escolas, quanto à eficácia do seu trabalho, principalmente quando esta é lida à luz dos 

resultados dos alunos. 

 

É importante sublinhar que, na opinião das escolas, a grande mais-valia do desenvolvimento da 

atividade se situa ao nível do trabalho colaborativo e cooperativo entre os docentes.  

 

5.2.2 Sobre a metodologia utilizada no desenvolvimento da atividade 

GRÁFICO 6: OPINIÕES DAS ESCOLAS SOBRE A METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O nível de satisfação das escolas com a metodologia adotada permite concluir da adequação, tanto 

ao nível do agendamento, como ao nível do número de intervenções na escola. Relembre-se que, na 

generalidade das escolas foram efetuadas três intervenções, conforme acertado com cada uma.   

 

Se pretendermos aprofundar um pouco a análise, deter-nos-emos na questão relativa ao 

agendamento da atividade, já que é aquela que apresenta uma maior proximidade quanto ao número 

de respostas entre os níveis 3 (+) e 4 (++). Refira-se ainda que, em todo o questionário, é a única 

questão em que tal acontece, o que aconselha uma análise mais cuidada, designadamente através da 

recolha de informação junto das escolas que nos permita melhorar este aspeto. 

 

GRÁFICO 6: OPINIÕES DAS ESCOLAS SOBRE A ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA (2012-2013) 
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Numa leitura comparativa com as apreciações registadas pelas escolas no ano letivo anterior 

(GRÁFICO 7), constatámos que neste ano houve uma melhoria, o que  testemunha a importância de ter 

em conta as sugestões das escolas. Repare-se que na questão do agendamento tinha havido, em 

2012-2013, nove referências em 2 (-). Dado que a única alteração efetuada consistiu no início da 

atividade durante o primeiro período, como as escolas tinham sugerido, podemos dizer que a 

melhoria registada este ano decorre dessa mudança. 

 

5.2.3 Sobre a eficácia da atividade 

GRÁFICO 7: OPINIÕES DAS ESCOLAS SOBRE A EFICÁCIA DA ATIVIDADE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A eficácia da atividade é reconhecida também na apreciação destes três itens. São notórias as 

melhorias reconhecidas pelas escolas ao nível das metodologias de planeamento, o que justifica a 

convicção de que haverá continuidade deste trabalho nos anos letivos seguintes. Só por si, estas 

respostas das escolas dão sentido aos princípios elencados pela IGEC para a realização da atividade, 

designadamente o de que as escolas com maiores dificuldades do ponto de vista pedagógico e 

organizacional beneficiam com um trabalho inspetivo continuado, que impulsione a sua autonomia e 

suscite a adoção de práticas que se revelem eficazes na melhoria das aprendizagens e dos resultados 

escolares dos alunos − in Roteiro. 

 

A pergunta sobre a melhoria dos procedimentos e resultados da escola, embora respondida muito 

positivamente, é aquela que registou menos avaliações de nível 4 (++). Tal apreciação pode ficar a 

dever-se ao facto de, quer a mudança de procedimentos, quer a repercussão dos efeitos da ação nos 

resultados académicos dos alunos carecer de algum tempo de exercício e de continuidade de 

práticas. 
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  GRÁFICO 8: OPINIÃO DAS ESCOLAS SOBRE O TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO POR PARTE DA IGEC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as escolas reconhecem a vantagem de a IGEC acompanhar as escolas com este tipo de 

intervenção (uma escola não respondeu a esta questão). De igual modo, a quase totalidade, exceção 

para duas, considera vantajoso que a IGEC continue a acompanhar a escola no ano letivo seguinte.  

 

O conhecimento do que as escolas pensam sobre a atividade ficaria incompleto sem a consideração 

dos comentários que 62% das escolas registaram no campo final de observações e que podem ser 

consultadas no ANEXO II. 

 

Decorrente dessas observações é importante sublinhar: a abordagem respeitosa, construtiva, 

desafiadora e exigente demonstrada pelas equipas inspetivas; a metodologia de trabalho adotada que 

permitiu uma reflexão mais cuidada sobre a atividade do agrupamento; a implementação de novas 

dinâmicas de trabalho colaborativo; entre outros. 

 

Com vista a uma maior transversalidade e conhecimento de boas práticas entre as escolas, uma 

escola sugere mesmo a realização por parte da IGEC de seminários anuais sobre as boas práticas 

conseguidas nestes agrupamentos que servissem de incentivo a melhorias consistentes que se 

conseguiram nas escolas que foram objeto destas intervenções. 

 

Em síntese, as escolas manifestam-se muito agradadas com a possibilidade de a IGEC desenvolver 

uma intervenção com este tipo de metodologia, bem como com o posicionamento e espírito de 

desafio, exigência e enriquecimento da intervenção das escolas, manifestado pelos inspetores. 

 

 

5.3 A apreciação dos inspetores  
 

A cada equipa inspetiva foi disponibilizado um instrumento de trabalho que lhes permitia, no final da 

intervenção, uma reflexão sobre o grau de desenvolvimento e implementação de cada ação 

constante no PA. 
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O instrumento utilizado remetia para uma apreciação graduada em 4 níveis, tendo por referência 

uma escala semafórica com 4 cores, sendo que a cada uma correspondia uma determinada 

simbologia, conforme a seguir se apresenta. 
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Insuficiente Satisfatório Bom Excelente 

Nunca Pontualmente Com frequência Sistematicamente 

Nada relevante Pouco relevante Relevante Muito relevante 

Inexistente Emergente Implementado Generalizado 

Nada Parcialmente Maioritariamente Totalmente 

Objetivo não atingido Objetivo em risco Objetivo atingido Objetivo superado 

 

 

Os dois gráficos a seguir apresentados permitem-nos visualizar e comparar as apreciações efetuadas 

no final da segunda intervenção com as da terceira, tendo por objeto as diferentes ações constantes 

no PA de cada escola. A hipótese em cor cinzenta corresponde nos gráficos a não aplicável. 

 

GRÁFICOS 10 E 11: APRECIAÇÕES RELATIVAS ÀS INTERVENÇÕES 2 E 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa comparação dos dois gráficos podemos, de imediato, concluir que, quer na segunda, quer na 

terceira intervenção, a mancha que remete para objetivos atingidos e superados (verde e azul) é 

largamente maioritária, com 61,4% na segunda e 86,4% na terceira intervenção. É ainda digna de 

registo a percentagem mínima de ações com objetivos não alcançados (cor vermelha). 

 
Estes gráficos globais permitem-nos ter um grau de satisfação muito bom com o envolvimento das 

escolas e dos seus profissionais no trabalho em curso. 
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Densificando esta análise, compararam-se os dados relativos à segunda intervenção com os da 

terceira, fazendo uma leitura de maior detalhe por área de intervenção.  

 

O gráfico a seguir apresentado contém duas linhas para cada área de intervenção. A primeira 

corresponde à segunda intervenção e a segunda linha refere-se à terceira intervenção nas escolas. 

 

GRÁFICO 12: COMPARAÇÃO, POR ÁREA DE INTERVENÇÃO DAS APRECIAÇÕES FEITAS 
NA INTERVENÇÃO 2 COM AS DA INTERVENÇÃO 3 
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Esta categorização permite-nos perceber, ainda antes de olhar para a sua eficácia, em que áreas de 

intervenção das escolas se enquadram as ações objeto de acompanhamento por parte da IGEC. Pela 

sua relevância, importa salientar o acompanhamento do trabalho dos docentes, a realização das 

aprendizagens, o comportamento dos alunos e a avaliação do ensino e das aprendizagens. Estas 

incidências estão alinhadas com o princípio de reforço das dinâmicas de supervisão do trabalho 

docente e do enfoque no trabalho das escolas na melhoria das práticas letivas.  

 

Em termos da sua eficácia, esta comparação mais detalhada permite-nos verificar que a evolução já 

referida anteriormente ocorre em todas as áreas de intervenção. Genericamente, constata-se em 

todas uma diminuição da cor amarela 2 (+-) e um aumento das cores verde 3 (+) e azul 4 (++). 

Importa sublinhar a evolução registada ao nível das dinâmicas de acompanhamento do trabalho dos 

docentes, área onde a mancha azul é mais significativa no segundo momento, embora não o fosse no 

primeiro. 

 

Não sendo possível dar aqui um completo feedback de todas as áreas, optou-se por restringir a 

análise àquelas que registaram menos mudanças de um nível para o outro, procurando perceber onde 

se situam as dificuldades de melhoria. 

 

Para tal, iremos utilizar um modelo de quadro que permite verificar quantas ações mudaram de 

apreciação da intervenção dois para a intervenção três. No lado esquerdo do quadro apresentamos o 

número de ações de acordo com a apreciação feita durante a segunda intervenção. No grupo do lado 

direito vemos as variações ocorridas da intervenção dois para a intervenção três. Por exemplo, é 

assim possível verificar quantas estavam com uma apreciação de (+-) e passaram para uma 

apreciação de (+) ou de (++). 

 

5.3.1 Avaliação do ensino e das aprendizagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível da avaliação do ensino e das aprendizagens é interessante realçar o facto de, um pouco 

contrariamente ao que acontece noutras áreas, na intervenção 2, a maioria das ações (27) ter sido 

 
INTERVENÇÃO 3 

INTERVENÇÃO 2 (NA) (-) (+-) (+) (++) 

(NA) 0 0 0 0 0 0 

(-) 3 0 0 3 0 0 

(+-) 27 0 0 8 19 1 

(+) 21 0 0 0 20 1 

(++) 10 0 0 0 1 9 

SOMA 0 0 11 40 10 
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considerada como objetivo em risco (+-). No entanto, registaram-se muitas melhorias para a 

intervenção 3, em que as apreciações de objetivo atingido (+) representam já 66% do total.  

 

Salienta-se também, nesta área de intervenção, a dificuldade de melhoria para o nível de objetivo 

superado (++). Apenas uma ação, numa escola, mudou de objetivo atingido para objetivo superado. 

 

Estes resultados suscitaram a necessidade de uma análise mais profunda, apontando-se como 

possíveis as seguintes razões: 

 O facto de as atividades previstas nesta área requererem uma mudança de hábitos nas 

práticas de trabalho dos docentes, designadamente uma regulação conjunta das práticas de 

avaliação, quer através da construção e correção em conjunto de instrumentos de avaliação, 

quer uma maior regularidade das dinâmicas de avaliação formativa.  

 O desenvolvimento e aprofundamento das ações neste âmbito apelavam para uma análise 

detalhada e em grupo de professores sobre os resultados obtidos pelos alunos, o que suscita 

uma maior partilha e proximidade entre os professores. 

 A necessidade de um envolvimento cada vez mais abrangente dos professores de cada grupo 

de recrutamento, generalizando práticas, o que requer um maior amadurecimento e 

regularidade destas práticas. 

 

5.3.2 Comportamento dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento de ações no âmbito do comportamento dos alunos acentuou-se em 2013-2014. As 

dinâmicas de trabalho que algumas escolas já têm instituídas neste âmbito justificam que, na 

segunda intervenção, tenha havido já um conjunto de ações (17) com objetivos superados (++) e 

outro conjunto significativo (28) com objetivos alcançados (+).  

 

Esta constatação pode, desde logo, indiciar-nos o desenvolvimento de um bom trabalho neste 

domínio. Porém, uma análise mais atenta permitirá que se sublinhe que, na intervenção dois, há um 
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INTERVENÇÃO 2 (NA) (-) (+-) (+) (++) 

(NA)  1 0 0 1 0 

(-) 1 0 0 1 0 0 
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(++) 17 0 0 0 0 17 

SOMA 1 1 6 37 26 
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conjunto de ações (24) que não atingem os objetivos propostos (-) e (+-), o que acentua a dificuldade 

do trabalho nesta área. Por outro lado, é importante referir o facto de, num conjunto de 28 ações 

com objetivos alcançados na intervenção dois, apenas seis superaram esses objetivos aquando da 

terceira intervenção. Isto é, temos aqui alguma dificuldade em superar os objetivos propostos. 

 

Deste modo, constatou-se que as ações mais operacionais e que remetem para um levantamento e 

caracterização das situações ocorridas, bem como para um envolvimento dos alunos na definição de 

regras e na sua divulgação pelas turmas atingem rapidamente os objetivos. Quando as escolas são 

desafiadas para uma intervenção mais específica junto dos alunos com problemas recorrentes ao 

nível dos comportamentos e quando se suscita uma análise das questões da disciplina na perspetiva 

das práticas docentes, ao nível de cada disciplina e do próprio conselho de turma, os progressos 

tornam-se mais difíceis. 

 

Existe alguma tendência para, numa primeira abordagem, concluir que os problemas 

comportamentais decorrem dos alunos, das suas famílias e dos contextos. Sem menosprezar este 

aspeto que, numa escola que a todos acolhe, se mostra cada vez mais real, o Acompanhamento da 

Ação Educativa tem procurado suscitar uma análise dos comportamentos com um enfoque nas 

práticas pedagógicas adotadas por cada docente e na articulação ao nível dos conselhos de turma. 

 

5.3.3 Autoavaliação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ao nível das dinâmicas de autoavaliação é de sublinhar o número de ações consideradas na 

intervenção dois como não tendo alcançado os objetivos (-) e com os objetivos em risco (+-) − 15 

ações. Este aspeto ilustra as dificuldades que, por vezes, as escolas sentem na conceção e 

implementação de mecanismos e instrumentos ágeis e simples que lhes permitam monitorizar a 

execução do seu trabalho. Paralelamente, acresce que nem sempre os dados recolhidos pelos 

responsáveis do processo de autoavaliação são objeto de posterior análise nos órgãos competentes, o 

que limita a possibilidade de análise da ação da escola. 
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5.4 Efeitos da intervenção em escolas de continuidade  
 

O pedido às escolas intervencionadas em 2013-2014, no sentido de partilharem com a IGEC as 

dinâmicas de trabalho instituídas em 2014-2015, teve diversos impactos: 

 

1. A resposta à IGEC suscitou a necessidade de cada escola fazer um ponto de situação sobre o 

trabalho feito e em desenvolvimento. 

 

2. As respostas recebidas permitiram constatar que algumas escolas aproveitaram o início do novo 

ano letivo para relançar o seu trabalho de melhoria. Noutras esse trabalho foi relançado na 

sequência do ofício recebido. 

 

3. A maior parte das escolas manteve dinâmicas já iniciadas no ano letivo anterior no âmbito do PA. 

 

4. As respostas ao pedido de manifestação de interesse numa nova visita da IGEC tiveram, por parte 

das escolas, diferentes entendimentos: 

a) As que responderam negativamente pelo facto de, tendo planeado o trabalho mais tarde, 

consideraram que ainda não tinham dados dos processos de monitorização que 

permitissem uma análise e reflexão; 

b) As que responderam negativamente por considerarem que estavam a trabalhar bem e, 

portanto, não careciam de qualquer intervenção; 

c) As que estavam com algumas dificuldades e aproveitaram uma nova ida da IGEC como 

modo de relançar trabalho; 

d) As que estando a trabalhar afincadamente em processos de melhoria responderam 

afirmativamente considerando que uma nova intervenção poderia aprofundar o trabalho a 

desenvolver. A este título, é interessante relembrar a afirmação de um diretor de escola: 

quero que no próximo ano voltem cá, para nos desinquietarem. 

 

5. A metodologia de trabalho adotada durante essas intervenções reforçou as dinâmicas de trabalho 

autónomas da escola e criou a possibilidade de a própria escola fazer um balanço crítico do 

trabalho efetuado. 

 

6. Generalizadamente, as escolas mantiveram as dinâmicas de trabalho desenvolvidas no ano letivo 

anterior. Registaram-se algumas dificuldades nas áreas já identificadas como necessitando de um 

redobrado impulso, como seja a supervisão da prática letiva. Houve também escolas onde o 

trabalho iniciado no ano letivo anterior sofreu atrasos e dificuldades de continuidade imediata 

pelo facto de terem entrado em processo de agregação.  
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5.5 Alguns efeitos da intervenção em escolas TEIP 
 

Como já referido, em termos metodológicos, a atividade contou, em 2013-2014, com uma 

intervenção em escolas TEIP, de acordo com a solicitação da Direção-Geral da Educação. 

 

Este modelo de intervenção nos TEIP, conforme os impactos da atividade e a opinião das escolas 

expressam, revelou-se frutuoso e permitiu identificar alguns aspetos singulares que aqui se elencam. 

  

1. A metodologia de trabalho já adotada pelas escolas TEIP decorre de um planeamento, com 

definição de objetivos, metas e atividades, o que facilitou o trabalho a efetuar. 

 

2. Porém, este trabalho, nessas escolas, tende a estar centrado na coordenação do projeto TEIP, 

nos responsáveis da escola, nos técnicos contratados ao abrigo do programa, entre outros, o que 

tende a criar alguma separação entre as atividades do TEIP e as restantes dinâmicas da escola. 

 

3. Os programas de acompanhamento destas escolas suscitaram uma mudança nesta possível 

separação, já que se induziu uma intervenção mais alargada e abrangente dos docentes, com 

dinâmicas de melhoria da qualidade do trabalho ao nível das diferentes disciplinas e ciclos de 

ensino. Neste sentido, o trabalho de melhoria extravasou a habitual concentração nas disciplinas 

de matemática e de português, tendo, no entanto, beneficiado com as dinâmicas de trabalho já 

implementadas no âmbito do TEIP. 

 

4. A intervenção dos técnicos contratados ao abrigo do programa TEIP foi também fortalecida, não 

só pela maior visibilidade do seu trabalho, mas essencialmente pelas dinâmicas de colaboração e 

de articulação reforçadas entre os técnicos e os restantes professores com vista a alcançar os 

objetivos definidos. 

 

5. Salientam-se ainda os bons efeitos registados na colaboração com os peritos externos do TEIP, 

cuja intervenção foi reforçada, potenciada e reconhecida com a implementação do PA. 

 

  

5.6 A satisfação dos inspetores  
 

Procurando conhecer a opinião dos inspetores sobre o trabalho proposto pela IGEC, designadamente 

quanto à metodologia da intervenção, aos tempos destinados às tarefas a realizar, aos instrumentos 

de trabalho disponibilizados, ao apoio e formação disponibilizada, os interlocutores da atividade em 

cada área territorial da IGEC solicitaram a cada inspetor a resposta a um pequeno inquérito por 

questionário. 
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Os resultados deste instrumento foram objeto de análise entre os inspetores em reuniões de 

avaliação ao nível de cada área territorial e em reunião de avaliação a nível nacional. Das suas 

conclusões foram apresentadas sugestões à direção da IGEC. 

 

Tendo sido já efetuada essa análise interna, apresentam-se aqui, apenas, os dados que podem ter 

importância para a intervenção das escolas. 

 

O gráfico a seguir apresentado permite-nos, assim, ter uma outra leitura sobre a eficácia da 

atividade. 

 

GRÁFICO 13: A EFICÁCIA DA ATIVIDADE VISTA PELOS INSPETORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assim, é claro o número significativo de respostas no que diz respeito aos níveis mais altos de 

eficácia − 3 (+) e 4 (++). 

 

É ainda digna de registo a dificuldade de mudança de práticas na escola − item com valores mais 

baixos em 4 (++) e mais altos em 2 (-) − o que reforça, como já dito neste relatório, a necessidade de 

um trabalho continuado das escolas e de uma nova atitude por parte da administração. 

 

Em termos metodológicos, os inspetores manifestam a necessidade de reequacionar os tempos 

destinados à elaboração do relatório final, bem como quanto ao número de dias da primeira 

intervenção. 

 

De um modo genérico os inspetores apontaram algumas áreas nas quais consideram importante a 

organização de momentos de formação. 

10% 

3% 

3% 

57% 

32% 

64% 

51% 

41% 

43% 

68% 

26% 

46% 

56% 

A realização da atividade teve impacto positivo na 
conceção, implementação e avaliação das ações de 

melhoria priorizadas pela escola/agrupamento. 

Os relatórios elaborados pela equipa inspetiva, no final 
de cada intervenção, foram claros e úteis para o 

prosseguimento do trabalho da escola/agrupamento. 

A escola alterou as suas práticas na sequência do AAE. 

O trabalho desenvolvido no presente ano potencia a sua 
continuidade nos anos letivos seguintes. 

A atividade fomentou novas dinâmicas de trabalho na 
escola. 

4 (++) 3 (+) 2 (-) 1 (--) 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

A atividade de Acompanhamento da Ação Educativa propõe às escolas uma metodologia de trabalho 

que respeita e incentiva os seus processos de melhoria. 

 

As equipas inspetivas centram a sua intervenção nas ações de melhoria que as escolas têm em 

desenvolvimento e adotam uma atitude de questionamento e desafio da melhoria do trabalho das 

escolas.  

 

A promoção de mecanismos de monitorização e avaliação das diferentes ações, por parte das escolas, 

possibilitou o levantamento de dados sobre a efetiva concretização e eficácia das ações, permitindo 

uma reflexão e debate sobre os mesmos com as equipas inspetivas. 

 

A concretização da atividade e a metodologia de trabalho adotada revelaram-se adequadas, sendo 

reconhecidas pela escola como mais-valias para a sua intervenção. 

 

As ações objeto de acompanhamento contribuíram para centrar a ação da escola em torno das 

práticas letivas e da melhoria do trabalho dos docentes, designadamente ao nível do planeamento, 

da realização e da avaliação do ensino e das aprendizagens.  

 

A melhoria e a abrangência das dinâmicas de trabalho colaborativo instituídas ao nível de cada escola 

revelaram-se pontos fortes na realização da atividade, nomeadamente com as ações que 

proporcionaram um conhecimento e intervenção ao nível do trabalho em sala de aula. 

 

A continuidade no seio de cada escola das dinâmicas de trabalho adotadas, principalmente as que 

implicam um conhecimento e reflexão sobre as práticas letivas, requer um compromisso por parte 

dos diferentes intervenientes – órgãos de gestão, docentes, não docentes, encarregados de educação, 

etc. – e uma ação continuada de acompanhamento e desafio por parte da administração educativa. 

 

Em cada ano, a realização da atividade apresenta-se como um desafio exigente também para as 

equipas inspetivas. A dinamização de formação em áreas relacionadas com os processos de ensino e 

aprendizagem tem sido uma das formas encontradas pela IGEC para que os inspetores possam ser 

uma mais-valia para o trabalho das escolas.  
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I – INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS 

ESCOLAS 
 

ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EDUCATIVA − 2013-2014 

Inquérito por questionário aos Agrupamentos / Escolas não agrupadas onde decorreu a atividade. 

 

Apresentação 

 

Emo(a) Sr(a). 

 

Diretor(a) de Agrupamento/Escola Secundária 

 

A Inspeção-Geral de Educação e Ciência solicita a resposta a este inquérito por questionário com o 

objetivo de conhecer a opinião das escolas sobre a atividade de Acompanhamento da Ação Educativa, 

interessando-nos perceber de que modo ela contribuiu e pode contribuir para melhorar a ação das 

escolas. 

 

A escala de resposta varia entre 1 e 4, sendo que o valor 1 (--) corresponde à apreciação mais 

negativa, ou de menor concordância e o valor 4 (++) à mais positiva, ou de maior concordância. 

No final, tem disponível um espaço destinado a observações, apreciações e propostas de melhoria 

que nos queira apresentar.  

 

A sua colaboração, que desde já agradecemos, é fundamental para a melhoria não só desta 

atividade, mas da ação da IGEC junto das escolas. 

 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

Escola 

1. Código do AE/ES  

2. Designação  

3. Área Territorial da IGEC a que a escola pertence. (Só escolhem a resposta) 

   

Questões 
1 

(--) 
2 
(-) 

3 
(+) 

4 
(++) 

4. A conceção do Programa de Acompanhamento possibilitou:     

4.1 Estabelecer prioridades nas áreas de intervenção da escola.     

4.2 Objetivar e sistematizar o plano de ações de melhoria da escola.      

4.3 Centrar a ação da escola no trabalho pedagógico e didático com os 
alunos. 

    

4.4 Outras (indique quais)     
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5. O Acompanhamento da Ação Educativa por parte da IGEC permitiu:     

5.1. Induzir um trabalho de recolha de dados e de monitorização da 
eficácia das ações de melhoria. 

    

5.2. Reforçar a reflexão sobre a eficácia das estratégias 
implementadas. 

    

5.3. Intensificar a supervisão do trabalho dos docentes por parte das 
estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógica. 

    

5.4. Fomentar as iniciativas de trabalho colaborativo e cooperativo 
entre os docentes. 

    

Uma maior perceção das melhorias decorrentes do trabalho efetuado pela 
escola. 

    

Outras (indique quais)     

6. O número de visitas à escola por parte da equipa inspetiva foi 
ajustado às necessidades. 

    

7. O agendamento da atividade – início e intervenções subsequentes – 
foi apropriado ao trabalho a desenvolver pela escola. 

    

8. A metodologia de trabalho seguida nesta atividade fomentou a 
autonomia da escola. 

    

9. A realização desta atividade ajudou a escola a implementar uma 
metodologia de planeamento estratégico. 

    

10. Em termos globais, a escola melhorou os seus procedimentos e/ou 
resultados com esta intervenção da IGEC. 

    

11. O trabalho desenvolvido ao longo deste ano letivo potencia a sua 
continuidade, de forma autónoma pela escola, nos anos seguintes. 

    

12. Considera vantajoso que a ação da sua escola continue a ser 
acompanhada pela IGEC no próximo ano letivo. 

    

13. Considera vantajoso que a IGEC acompanhe a ação das escolas com 
este tipo de atividade. 

    

 

Registe aqui outras apreciações/observações/comentários que pretenda sobre a atividade. 

 

 

 

 

 

 

O questionário chegou ao fim. Obrigado. 
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II – TRANSCRIÇÃO DE OBSERVAÇÕES REGISTADAS PELAS 

ESCOLAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

(ALGUNS EXEMPLOS) 
 

 A atividade foi globalmente muito positiva. Apenas o momento da segunda intervenção não 

esteve ajustado ao calendário escolar, o que prejudicou essa avaliação intermédia. Gostaria 

que a IGEC continuasse a acompanhar, se não presencialmente, à distância, o trabalho 

desenvolvido pelo Agrupamento durante o ano letivo 2014-2015, no âmbito do Plano de 

Melhoria, e fizesse do trabalho desenvolvido, uma apreciação crítica presencial, no final do ano. 

 

 Concordo com a metodologia seguida. Apenas o seu início (1.ª reunião da IGEC com a Escola) 

foi tardio. O plano de atividades estava em curso (incluindo o programa TEIP). Considero que 

a abordagem por parte da equipa inspetiva foi muito construtiva, contribuindo e facilitando 

o sucesso das ações desenhadas, apesar de ambiciosas. 

 

 O olhar crítico e a sugestão formativa estiveram sempre presentes nas reuniões de trabalho 

realizadas. A presença da IGEC nas escolas revela-se sempre vantajosa quando provoca nos 

atores internos uma reflexão sobre a eficácia e sentido das suas práticas, o que aconteceu 

com a equipa que tivemos o prazer de receber. 

 

 Esta atividade de acompanhamento potenciou um maior trabalho colaborativo entre as 

diversas estruturas educativas e aprofundou/"forçou" o trabalho cooperativo entre 

professores dos vários níveis de ensino, isto é entre ciclos de escolaridade. Desta forma e 

porque melhorou práticas e cultura de trabalho pedagógico, prevemos, possivelmente, uma 

melhoria dos resultados escolares. 

 

 Todo o Agrupamento considerou que a ação foi muito positiva. No entanto, deveria ter sido 

planificada mais cedo. Isto porque, quando chegou a equipa inspetiva já estava todo o serviço 

planificado, os horários elaborados e houve, consequentemente, um acréscimo considerável de 

trabalho. Contudo, apesar destes constrangimentos conseguiu-se levar a ação a bom porto. 

 

 Esta ação veio fomentar a reflexão sobre as práticas pedagógicas e ajudou na implementação 

de medidas com vista à melhoria dos resultados escolares. 

 

 Consideramos que foram importantes as orientações apresentadas pela equipa de 

acompanhamento e o reconhecimento, por parte desta, do trabalho desenvolvido por toda a 

comunidade escolar. Os momentos das intervenções foram fulcrais para, por um lado, 

reforçar a dinâmica do trabalho já criada e, por outro, apoiar a tomada de consciência e de 

decisões de outras situações. Reconhece-se a mais-valia trazida ao agrupamento com esta 

intervenção, não podendo a mesma ser dissociada da natureza e qualidade do processo que 

foi construído ao longo do ano com a equipa da IGEC. 

 

 Permitiu uma reflexão mais aprofundada da atividade docente, introduzindo práticas novas e 

valorizando algumas já existentes. A abordagem feita pela equipa inspetiva permitiu o 

envolvimento dos docentes tendo sido determinante para a concretização das ações. 

 

 Considero este tipo de intervenção muito importante por ajudar as escolas a objetivarem 

prioridades evitando a dispersão. 
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 Toda a metodologia seguida nas várias visitas foi bastante eficaz levando os vários 

intervenientes a uma maior reflexão sobre o trabalho realizado e provocou a pressão 

necessária para uma alteração de práticas. 

 

 É de realçar a disponibilidade dos inspetores da IGEC, na ajuda e colaboração com a escola, 

no sentido da melhoria das boas práticas. 

 

 Face à identificação das áreas de intervenção em cada escola / agrupamento e face às 

fragilidades ainda subsistentes após o ano de acompanhamento, seria apropriado que num ano 

subsequente pudesse existir um plano de formação "recomendado" e destinado a reforçar as 

mudanças iniciadas. Outra sugestão poderia ser a realização por parte da IGEC de seminários 

anuais sobre as boas práticas conseguidas nestes agrupamentos que servissem de incentivo a 

melhorias consistentes que se conseguiram nas escolas que foram objeto destas intervenções. 

 

 Pensamos que as ações de acompanhamento da IGEC deverão continuar e, sob alguns aspetos, 

até serem mais aprofundadas.  

 

 Esta ação da IGEC deve ser continuada atendendo a que foi entendida como um olhar crítico, 

reflexivo e construtivo, tendo contribuído para a melhoria da ação, nomeadamente da 

direção e das estruturas intermédias. 

 

 Achamos a atividade muito positiva, pois permitiu uma reflexão mais cuidada sobre a 

atividade do agrupamento, identificando algumas fragilidades e pontos fortes possibilitando 

uma melhor monitorização da mesma. 

 

 Considero importantíssima a ação desencadeada pela IGEC no meu Agrupamento, na medida 

em que proporcionou um olhar diferente sobre as práticas existentes dentro da organização. 

Sem esta ajuda externa dificilmente conseguiríamos construir e implementar este ou outro 

plano de melhoria com a mesma eficácia. O balanço final é muito positivo e a mais-valia de 

todo este processo será a continuidade do trabalho desenvolvido ao longo deste ano. 

Considero que os docentes interiorizaram esta ideia através das propostas apresentadas, nas 

reuniões de departamento, no final do ano letivo e temos as condições para avançar. Espero 

que as medidas implementadas tragam um valor acrescentado à nossa organização. 

 

 A Equipa Inspetiva contribuiu para reforçar a reflexão interna na Escola e assim, 

proporcionar no futuro um trabalho mais colaborativo com vista ao sucesso dos alunos. 

 

 Apraz-me registar a abordagem construtiva efetuada e que permitiu ao agrupamento 

desenvolver um espaço próprio para implementar as suas ações de melhoria. 

 

 A visita permitiu a implementação de novas dinâmicas de trabalho colaborativo. 

 

 Os diferentes interlocutores/intervenientes do agrupamento, reconheceram a maior 

pertinência na conceção do plano estratégico. O programa de Acompanhamento da Ação 

Educativa proporcionou a aprendizagem objetiva, simples e eficaz aquando do plano de 

melhoria/ plano estratégico. Em termos globais, o agrupamento melhorou os seus 

procedimentos com esta intervenção, potenciando a sua continuidade. A continuação deste 

acompanhamento seria muito importante. 
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