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Resumo 

 

 O presente estudo procurou compreender o processo de avaliação externa da IGE 

ocorrido em 2007/2008 num Agrupamento Vertical de Escolas de Lisboa e o impacto 

que a publicação do seu relatório teve na comunidade educativa. Assim, foram objecto 

de estudo as alterações de práticas, as melhorias e os planos de acção desenvolvidos 

pelo Agrupamento em 2008/2009, tendo em vista a superação dos pontos fracos e dos 

constrangimentos apontados. As dimensões de análise incluíram os processos de 

avaliação de escolas, onde se enquadra a avaliação externa, a prestação de contas a que 

as escolas estão sujeitas, a procura da qualidade educacional; o papel da liderança e da 

cultura de escola e, ainda, a promoção da melhoria nas escolas deste Agrupamento. 

 

 Neste estudo de caso recorreu-se à pesquisa e análise documental, à observação e 

à entrevista. Participaram no estudo o ex-Presidente do Conselho Executivo, a ex-

Presidente do Concelho Pedagógico e um membro da antiga Assembleia do 

Agrupamento de Escolas que no momento, fazia parte do Conselho Geral Transitório.  

 

 Os resultados indiciam uma melhoria de quase todos os pontos fracos e 

constrangimentos indicados, mas, o Agrupamento não apresentou um plano formal 

estruturado de melhoria, apresentando como justificação as alterações legislativas e 

estruturais registadas neste ano: a alteração do órgão da Assembleia do Agrupamento de 

Escolas para Conselho Geral Transitório; o processo de eleição do Director do 

Agrupamento de Escolas; e a avaliação de desempenho docente. Contudo, no projecto 

do actual Director já foi definido um plano de acção, para os próximos quatro anos, que 

contemplou as sugestões indicadas pela IGE. Como conclusão, é de salientar a 

importância deste modelo de avaliação externa implementado pela IGE, na promoção da 

reflexão e no desenvolvimento de planos de qualidade e melhoria nas Escolas 

Portuguesas. 

 

Palavras-chave: Avaliação externa, melhoria educacional, e liderança escolar.  
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Abstract 

 

 This study intended to understand the process of external school evaluation by the 

Portuguese inspectorate, in a Vertical School Cluster in Lisbon, and the impact of its 

report in the educational community. Thus, the changes in the practices, the 

improvements and the action plans developed by this school cluster, for the overcoming 

of the weak issues and the constraints, were studied in the year 2008/2009. 

 

 The analysis included the school evaluation processes, mainly, the external 

evaluation, the accountability demanded on the schools, the search for educational 

quality, the role of leadership, the culture of the school and, also, the improvement 

developed in these schools. 

 

 Methodologically, the research focused on document analysis, observation and 

interviews. As participants, the study chose to interview the former Presidents of the 

Executive and Pedagogical Councils, as well as a member of the former Assembly, who 

at the moment of data collection, was a member of the Transitory General Council. 

 

 The results indicate an improvement in most of the weak issues and constraints 

pointed out by the inspection, but there was no formal structured plan for the 

improvement of the whole school cluster. The fact was justified with the changes that 

occurred in the legislation that regulate the school structures and the changes in the 

different bodies, as well as the several election processes for different school positions, 

besides the introduction of the teaching assessment process. However, the new Director 

presented a development project including an action plan with measures to respond to 

all the inspection suggestions. 

 

 The study conclusions emphasise the importance of the current model for the 

evaluation of schools, implemented by IGE for the development of reflexive strategies 

and the promotion of quality and improvement plans in the Portuguese schools. 

 

Key-words: external school evaluation, educational improvement school leadership. 
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1. Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reforma da educação alastra neste momento pelo mundo (…). Uma instável, 

irregular, mas aparentemente imparável torrente de ideias reformadoras 

intimamente relacionadas entre si, está a possibilitar e a reorientar sistemas de 

educação com percursos e histórias muito diferentes, em situações sociais e 

políticas diversas.                (Ball,  2002, p.3) 
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1.1. Actualidade da Temática 

 

Estamos a viver um momento de particular risco no que concerne à educação. A 

obsessão pelos resultados, a competitividade entre os alunos, a pressão da sociedade 

sobre as escolas com base na exigência da eficácia dos mesmos, entre outros, pode na 

opinião de Santos Guerra (2003b), afastar os profissionais do aprofundamento das 

verdadeiras questões. Um dos riscos apontado por este autor, relaciona-se com a 

avaliação das escolas que será a base deste trabalho de investigação.  

 

A escola é um meio determinante de formação dos homens e das mulheres do 

futuro, que “molda” os seus alunos para a sociedade das próximas décadas e deve 

segundo Hernández (1998), movimentar-se no dilema entre ensinar novos valores sobre 

a identidade cultural, a identidade do país e da língua e a identificação dos discursos que 

defendem “posturas e privilégios” que favorecem uns em detrimento de outros. Todos 

temos uma responsabilidade na construção das escolas do futuro, tornando-as locais de 

produção de saber e satisfação, tanto para os professores como para os alunos. Clímaco 

(2003) diz-nos que temos que evoluir, mudar, escolher e promover a satisfação de todos, 

procurando os melhores caminhos para o sucesso educativo e para a melhoria da 

qualidade do nosso ensino. A mesma ideia é manifestada por outros autores como 

Bolivar (2003), Canário (1999) e Rocha (1999). 

 

Sebarroja (2001) considera que não se pode olhar para trás, em direcção a uma 

escola ancorada no passado, confinada a ler, a escrever, a fazer contas e a receber de 

forma passiva um banho de cultura geral. A nova cidadania deve ser formada com base 

noutro género de conhecimentos e numa participação mais activa dos alunos no 

processo da aprendizagem. É necessário pensar na “escola do presente-futuro e não na 

escola do presente-passado, como fazem aqueles que, quanto maior for a magnitude da 

mudança proposta, mais sentem nostalgia do passado” (p.12). 

 

Avaliar é proceder a uma análise da situação e a uma apreciação das 

consequências prováveis do seu acto numa tal situação, enquanto a avaliação é o 

instrumento da “própria ambição do homem de „pesar‟ o presente, para „pesar‟ no 

futuro” (Hadji, 1994, pp. 22-23). Não há outra instituição mais habituada à avaliação do 

que a escola, em qualquer dos seus níveis e independente de sua natureza jurídica. A 

avaliação faz parte do quotidiano escolar. A avaliação institucional, para Dias Sobrinho 
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(1995), ultrapassa amplamente a questão das aprendizagens individuais e procura a 

compreensão das relações e das estruturas, deve integrar de modo permanente a reflexão 

e as práticas políticas e administrativas que orientam e dão coerência à organização 

escolar. 

 

Quem pode aprender através da avaliação? Santos Guerra (2003b) diz que quem 

aprende com a avaliação são as pessoas avaliadas, os avaliadores e a instituição em que 

a avaliação é levada a cabo. Costa (1998) considera que a avaliação foi sempre uma 

constante dos processos de ensino-aprendizagem, mas que a escola, enquanto instituição 

educativa, tem atribuído à avaliação uma presença permanente na sua acção, 

essencialmente no que respeita aos alunos. Quanto à avaliação das escolas, a realidade 

já não é tão marcada. A avaliação tornou-se parte obrigatória dos mecanismos de 

controlo e de regulação, ideia assumida por autores como Lafond (1999), Alaíz et al. 

(2003), Dias (2005) e Coelho et al. (2008). A avaliação tem uma enorme relação com os 

interesses políticos, e segundo Clímaco (2005), “é um instrumento indispensável na 

orientação das próprias políticas, (…) e em muitos países a avaliação tem-se tornado 

parte integrante da feitura das políticas, do planeamento e das reformas educativas” 

(p.70). 

 

Barroso (2005) considera que a análise das políticas públicas, põe em evidência a 

importância da regulação nos processos de recomposição do papel do Estado e a 

alteração dos seus modos de intervenção governativa. Este autor mostra-nos o 

importante papel da regulação e desenvolve-o a partir de três níveis: i) a regulação 

transnacional, que integra os chamados “efeitos da globalização”, onde se integram os 

programas com origem em organismos internacionais como a OCDE e a UNESC, ii) a 

regulação nacional com um sentido de “regulação institucional”, onde as autoridades 

públicas exercem a coordenação, o controlo e a influência sobre o sistema educativo, e 

iii) a microregulação local, definida como o processo de coordenação da acção dos 

actores no terreno, que remete para um complexo jogo de estratégias, negociações e 

acções dos vários actores.  

 

No domínio da educação, a OCDE e a UNESCO, entre outras associações 

internacionais, têm desenvolvido diversos estudos internacionais, dando grande 

importância à avaliação. Certamente numa perspectiva idêntica, mas mais de 

centralização da informação, foi criada em 1980 a rede Eurydice (2006/07) que é uma 
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rede institucional que colige, actualiza e difunde informação fiável e comparada, sobre 

as políticas e os sistemas educativos europeus. Esta rede contribui para a cooperação em 

educação através do intercâmbio de informação sobre as políticas e sistemas educativos, 

e propõe a realização de estudos sobre assuntos de interesse comum. Cabe, no entanto, 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho para a Cooperação Europeia, a tarefa de definir a 

qualidade do ensino e dos centros educativos/escolas. Na reunião do Conselho Europeu 

de Lisboa de 2000, foi aprovada uma estratégia global em matéria de avaliação da 

qualidade do ensino onde se explicitou que a avaliação da qualidade e em particular, a 

auto-avaliação das escolas, passavam a ser consideradas instrumentos adequados ao 

objectivo de combater o abandono escolar precoce dos jovens e da exclusão social.  

 

Portugal, sendo um dos vinte e sete países que compõem a União Europeia, 

também participa nas tomadas de decisão ao nível europeias, nas grandes directrizes e 

nas orientações políticas definidas para a Europa, e nesse sentido, já publicou legislação 

relativa à avaliação das escolas e está numa fase de desenvolvimento da sua avaliação 

externa, caminhando na mesma direcção que muitos países da União Europeia.  

 

Costa (1998) refere que a escola portuguesa, tem vindo a procurar emancipar-se 

de uma autoridade tradicional, assente numa concepção unitária, homogénea e 

encadeada do sistema educativo e na sua administração. Tem ganho progressivamente, 

um espaço estratégico, uma identidade organizacional e uma visibilidade social, 

respondendo a novos desafios e responsabilidades que têm exigido processos de auto-

avaliação e de prestação de contas. Deste modo, questões como o controlo do aumento 

da despesa pública, a diminuição dos recursos financeiros ou as crises económicas 

recorrentes, têm levado os cidadãos a uma maior exigência com os investimentos que 

são pagos com os seus impostos e é nesta perspectiva, que vários autores (Lafond, 1998; 

Bosker e Sheerens, 1999; Rocha, 1999; Broadfood, 2000; Afonso, 2002a; Costa, 1998 e 

2003; Clímaco, 2003, 2005; Alaíz e Gois, 2003; Vicente, 2004; Herman e Haertel, 

2005; Dias, 2005; Oliveira et al., 2006; Campos, 2008; Correia, 2008; Coelho et al., 

2008) apresentam a noção de accountability e de prestação de contas em função do 

investimento realizado.  

 

Costa (2003) considera que o local tem vindo a ser considerado como o centro das 

políticas educativas, exigindo-se às escolas uma acção de “eficácia, protagonismo 

pedagógico, concertação e parceria educativa, inserção comunitária, auto-avaliação e 
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prestação de contas, no quadro da afirmação de autonomia local-institucional que se 

traduz na elaboração, em cada escola, de projectos educativos” (p.41). Foi com o 

Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio, que surgiram as competências para “apreciar os 

resultados do processo de avaliação interna da escola” e se passou a exigir à escola o 

desenvolvimento da gestão escolar, em situação de maior autonomia. Mas a autonomia, 

capacidade de tomar iniciativas, implica também responsabilidade e obrigação de 

prestar contas àqueles que lhe deram confiança. A escola autónoma, precisamente 

porque é autónoma, “deve ser avaliada e deve aceitar ser avaliada” (Lafond, 1998, 

p.12). 

 

Com a publicação da Lei nº 31/2002 de 20 de Dezembro, que tem por objecto o 

sistema de avaliação da educação e do ensino não superior, Santos Guerra (2003b) 

considera que este facto apresenta uma estratégia simultaneamente interessante e 

perigosa, porque o desejo e a necessidade de avaliar não têm origem nas escolas mas na 

Administração Pública e salienta ainda a responsabilidade desta avaliação, promovida 

pela Inspecção-Geral da Educação (IGE). Este sistema de avaliação, de acordo com os 

artigos 1.º e 2.º, abarca os sistemas de educação e de ensino da rede pública, privada, 

cooperativa e solidária. Assume claramente a ideia de escola como organização, onde a 

auto-avaliação (artigo 6º) se constitui como uma das modalidades de avaliação a 

desenvolver em paralelo com a avaliação externa (artigo 8º), no sentido de “promover 

uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados 

do sistema educativo e dos projectos educativos” (artigo 3.º, alínea h), princípios que se 

baseiam nos pressupostos dos movimentos das escolas eficazes. Por outro lado, num 

documento que alude claramente à autonomia, vários autores (Costa, 1998; Lafond, 

1999; Simons, 1999; Machado, 2001; Alaiz & Gois, 2003; Bolivar, 2003; Clímaco, 

2005; Dias, 2005; Moreira, 2005; Alaiz, 2007; Coelho et al., 2008; Correia, 2008) 

compreendem a importância atribuída à auto-avaliação, na medida em que é a 

modalidade que melhor serve a escola como organização autónoma.  

 

A IGE passou a assumir uma nova postura de intervenção, não descurando o papel 

tradicional da necessária verificação da conformidade normativa e de fiscal do sistema, 

evoluindo na opinião de Campos (2008), para um papel de avaliador externo e de 

incentivo à auto-avaliação das organizações escolares. A diversidade de funções 

atribuídas à IGE, foram evoluindo como refere Moreira (2005), passando por funções de 



7 

controlo e verificação em 1979; por funções de avaliação e fiscalização em 1986, na Lei 

de Bases do Sistema Educativo; por funções de fiscalização e acompanhamento em 

1993; de auditoria e controlo em 1995; e de avaliação e apoio a partir de 2002. Clímaco 

(2005), Dias (2005), Moreira (2005), Ventura (2006, 2008) e Campos (2008) são alguns 

dos autores que analisam a evolução dos modelos de avaliação de escolas resultantes 

das políticas educativas desenvolvidas no nosso país a partir da década de noventa até 

aos primeiros anos do século XXI.  

 

Os modelos de avaliação aplicados em Portugal podem ser divididos segundo a 

sua origem. Os que partiram de uma iniciativa particular, como é o caso do Modelo de 

Avaliação das Escolas Secundárias (Programa AVES), promovido pela Fundação 

Manuel Leão em 2000/2001 e aplicado em escolas do 3º ciclo e secundárias do Porto e, 

ainda, o modelo desenvolvido pela empresa QUAL, que seguiu o Modelo de Excelência 

da European Foundation for Quality Management (EFQM), e que foi aplicado a escolas 

particulares, associadas à Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Cooperativo (AEEP).  

 

Os modelos com origem em entidades estatais foram os seguintes: o Observatório 

da Qualidade da Escola, enquadrado no “Programa Educação para Todos” (PEPT) 

criado em 1991 e orientado para a auto-avaliação das escolas; o Projecto Qualidade XXI 

que ocorreu em 1998 e foi de iniciativa da Comissão Europeia com a participação de 

cerca de 100 escolas pertencentes a dezoito países, onde Portugal também esteve 

representado e foi orientado para o desenvolvimento de dispositivos de auto-avaliação 

das escolas portuguesas; o Programa de Avaliação Integrada das Escolas (PAIE), 

promovido pela IGE que foi o primeiro modelo de avaliação externa de escolas aplicado 

em Portugal, decorreu em três anos de 1999/2000 até 2001/2002 e foi interrompido por 

mudança do governo, não sendo possível conclui-lo no tempo previsto; o Projecto da 

Efectividade da Auto-Avaliação das Escolas, também promovido pela IGE para o 

triénio 2005/2007. 

 

Uma nova tentativa para promover a avaliação externa das escolas surgiu com a 

publicação do Despacho Conjunto nº 370/2006, de 3 de Maio, onde foi constituído um 

grupo de trabalho com a missão de definir referenciais para a auto-avaliação dos 

estabelecimentos de ensino portugueses, para a sua avaliação externa e ainda, aplicar 

esses referenciais a um número restrito de unidades de gestão, seleccionadas em 
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articulação com os serviços do Ministério da Educação (ME). Segundo Oliveira et al. 

(2006), este grupo iniciou a sua actividade em Janeiro de 2006 e baseou-se no quadro de 

referência da avaliação externa de experiências nacionais e internacionais, 

nomeadamente a Avaliação Integrada desenvolvida pela IGE nos anos 1999 a 2002 e 

ainda na metodologia proposta pela EFQM e na metodologia desenvolvida no projecto 

HGIOS (How Good is Our School) da Escócia. Uma das “exigências” para participar 

neste projecto-piloto de avaliação externa de escolas, foi a necessidade da escola já ter 

realizado a sua auto-avaliação.  

 

Em 2006, quatro anos após a publicação da Lei nº 31/2002, foi possível iniciar um 

processo de avaliação externa, através deste projecto-piloto que abrangeu vinte e quatro 

escolas, distribuídas pelo território continental. Com o balanço positivo desta iniciativa 

passou-se a uma segunda fase de avaliação externa de escolas, agora da 

responsabilidade da IGE. Assim, no ano lectivo 2006/2007, realizou-se a primeira fase 

de avaliação externa dinamizada pela IGE e ocorreu a 100 escolas. No ano lectivo 

2007/2008 a IGE avaliou 273 escolas/agrupamentos, correspondendo esta fase ao 

período de referência do nosso trabalho de investigação. Em 2008/2009 a IGE está a 

avaliar 287 escolas/agrupamentos e no próximo ano lectivo, todas as restantes escolas 

que não se submeteram a uma avaliação externa anterior, deverão ser avaliadas. Será 

este ano 2009/2010, o de viragem para uma nova etapa de avaliação externa, passando a 

uma prática regular do sistema de ensino português? 

 

Afonso (2001) considera que em Portugal ainda não há qualquer tradição de auto-

avaliação das escolas do ensino básico e secundário, que possa servir de referência aos 

actores educativos. Considera este autor que a auto-avaliação poderá ser constituída 

“quer como antídoto à avaliação externa, quer como forma de resistência, quer ainda 

como forma de avaliação complementar ou compensatória” (p.25). Também Marques e 

Silva (2008) consideram que não tem sido possível estabelecer correlações entre as 

variantes dos modelos de avaliação e a qualidade da educação. Contudo, as diferentes 

formas de avaliação institucional, associadas à qualidade educacional conduzem às 

ideias de melhoria e de ciclos de melhoria, referidas por autores como, Alaíz et 

al.(2003), Bolivar (2003), Calmon (1999), Clímaco (2005), Cunha et al. (2007),  Dias 

(2005), Góis e Gonçalves (2005) e Pereira (2004), entre outros. 
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A avaliação externa e a auto-avaliação são duas abordagens complementares na 

promoção da eficácia escolar que deverão ser promovidas em todas as escolas e 

Agrupamentos de Escolas. Dever-se-á passar para um novo patamar de avaliação 

generalizada, global e não apenas sectorial. As escolas estão à procura de 

reconhecimento e credibilidade, isto é reconhecido por Alaiz et al. (2003), podendo a 

avaliação externa restituir-lhes “parte da confiança perdida e ser exibida como um selo 

de garantia da qualidade” (p.17). Também Clímaco (2000) refere que no momento em 

que as escolas deverão atingir um grande nível de autonomia, quando desenvolverem a 

avaliação externa e a avaliação interna, como momentos convergentes intencionais e 

orientadores.  

 

Perspectivámos o nosso trabalho na problemática da avaliação externa das escolas 

e a esta associamos outras noções de avaliação (interna e externa), de inspecção, de 

qualidade, de liderança e de cultura de escola. A cultura de uma escola ou de um 

Agrupamento de Escolas está associada, como refere Bolivar (2003) à sua história, à sua 

realidade interna e o seu nível de desenvolvimento. Também Nóvoa (1995) considera 

que a cultura interna de uma organização como a escola, exprime os valores e as crenças 

que os seus membros partilham. Reeves (2006) defende ainda, que o verdadeiro 

desenvolvimento de uma organização começa com a mudança de cultura em especial 

nos órgãos de gestão de uma escola. 

 

No seguimento do que foi referido anteriormente e na perspectiva de Bolivar 

(2003), o desenvolvimento organizativo da escola e o desenvolvimento profissional dos 

recursos humanos, estão intimamente associados ao papel da liderança. Sergiovanni 

(2004) considera que as escolas necessitam de uma liderança especial porque são locais 

especiais e refere que a prática da liderança tem por base os propósitos, os objectivos, os 

valores e o empenho da organização. Assim, os líderes escolares, para Glatter (1999), 

têm que conhecer profundamente, o meio envolvente e os contextos sociais “sem se 

tornarem seus prisioneiros” (p.2). Clímaco (2005) dá-nos uma imagem, também referida 

por outros autores, de um iceberg onde a parte visível corresponde à organização e a 

parte submersa ou invisível corresponde à cultura da escola e serão os líderes que 

poderão operar nestes diferentes níveis. 

 

Associada a todas as noções referidas anteriormente, surge o conceito de 

melhoria, definido por Bolivar (2003) não como um acontecimento pontual, mas sim 
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como um longo caminho, “o actuar deve preceder o planificar, os pontos de vista devem 

surgir das próprias actividades, (…) o conflito e os problemas são uma presença 

inevitável nas mudanças reais” (p.49). Também Góis e Gonçalves (2005) consideram a 

melhoria da escola, não uma consequência inevitável da vontade de mudar, não o 

somatório de melhorias pontuais, mas um processo de escola. Estes autores também 

apresentam uma ideia de ciclo e de continuidade associada à melhoria da escola. Já para 

Alaíz et al. (2003) as escolas detentoras de uma cultura de melhoria conseguem mais 

facilmente implementar processos de melhoria, enquanto as escolas que não a possuem 

resistem mais a qualquer iniciativa de mudança. Neste sentido a avaliação para Bolivar 

(2003), é uma forma de promover o desenvolvimento organizativo da escola e dos 

professores. Terminamos com a opinião de Fernandes (2008) que considera necessário 

para a melhoria dos sistemas educativos a reestruturação das escolas, a profissionalidade 

docente e a ênfase nas aprendizagens dos alunos, acrescentando que “é preciso melhorar 

a qualidade do trabalho pedagógico e os sistemas de apoio às aprendizagens dos alunos” 

(p.11). 

 

A avaliação de uma escola conduzirá a uma aprendizagem e a uma mudança dessa 

escola. O facto de cada escola ser diferente das outras não invalida as características 

comuns que as definem a todas. Existe uma forma de estabelecer a transferabilidade, na 

perspectiva de Santos Guerra (2003b), que consiste em, perante o relatório da avaliação 

de uma escola, colocar a questão “passar-se-á algo parecido noutra escola? ou então, 

passar-se-á algo de semelhante na minha escola?” (p.52). Este autor salienta ainda que é 

necessário e urgente pôr em marcha mecanismos de meta-avaliação que nos permitam 

saber os progressos, as dificuldades que existem e o que é que deve melhorar no próprio 

processo de avaliação. A meta-avaliação “pode fazer-se através do juízo crítico de 

especialistas, da aplicação de critérios de credibilidade e da opinião dos protagonistas” 

(p.28). 

 

As mudanças que se prevêem nas escolas portuguesas serão determinantes e 

sentidas por todos: escola, professores, alunos, comunidade em geral, onde cada um terá 

o seu papel e todos de forma colaborativa, terão que implementar a mudança e ajudar a 

sua organização escolar a crescer, para benefício de toda a sociedade portuguesa. 
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1.2. Objecto do Estudo e Definição do Problema de Investigação 

 

A dissertação de mestrado que se apresenta, tem como área temática as políticas 

educativas, a problemática incide na avaliação externa de escolas. O problema de 

investigação direcciona-se para a compreensão do processo evolutivo das Escolas ou 

Agrupamentos de Escolas, após terem sido sujeitas a uma avaliação externa. Como 

grande finalidade, pretendemos analisar o impacto e os factores que contribuiram para a 

melhoria contínua de um Agrupamento Vertical de Escolas, subsequentemente à sua 

avaliação externa promovida pela IGE. 

 

O tema avaliação externa das escolas, é bastante actual e surge na sequência da 

publicação da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro. Mas o alcance desta lei só se fez 

sentir a partir de 2006, com a promoção de um projecto-piloto desenvolvido nesse ano, 

que apresentou recomendações para a IGE dar seguimento a este processo avaliativo e 

faseado desde 2006/2007. Perante estes factos procurámos conhecer estudos nesta 

temática mas deparámo-nos com um número muito reduzido de tais trabalhos de 

investigação. Sendo quase todos relativos a algumas experiências com determinados 

modelos de avaliação externa. Tal como refere Ventura (2006), este é um campo de 

investigação que tem sido objecto de muitos trabalhos em todo o mundo, mas que em 

Portugal ainda não tem sido objecto de estudo e como tal foi essa razão que nos 

incentivou a avançar para uma abordagem nesta área.  

 

Encontrado o problema, seleccionámos um do Agrupamento de Escolas de 

Lisboa, sujeito a uma avaliação externa no ano lectivo 2007/2008 e procedemos aos 

contactos para a sua colaboração. Sendo este um Agrupamento de Escolas que promove 

a qualidade e que a salienta no seu Projecto Educativo, apresentaremos os diversos 

objectivos que considerámos determinantes para este trabalho de investigação:  

 

i) analisar e comparar documentos do Agrupamento entregues à IGE e o relatório 

final da IGE;  

ii) analisar o processo de avaliação externa e o impacto da publicação do relatório 

da IGE, junto da comunidade educativa;  

iii) identificar as alterações de práticas ocorridas no Agrupamento, na liderança e na 

cultura do Agrupamento;  

iv)  descobrir as opiniões de alguns protagonistas deste Agrupamento;  
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v) verificar as melhorias sentidas no Agrupamento, relativamente aos pontos fracos 

e constrangimentos referidos no relatório da IGE;  

vi)  conhecer os planos de acção desenvolvidos para ultrapassar os pontos fracos e 

os constrangimentos indicados no relatório da IGE. 

 

As questões de investigação colocadas e apresentadas de seguida têm como intuito 

delimitar o âmbito da investigação e integrar os diferentes objectivos referidos 

anteriormente: 

 

1. Que pontos convergentes e/ou divergentes ocorrem entre os documentos do 

Agrupamento de Escolas enviados à IGE, na fase anterior ao processo de avaliação 

externa e o relatório da avaliação da IGE? 

2. Como actuou o Agrupamento na fase anterior ao processo de avaliação externa e 

como reagiu na fase posterior à publicação do relatório realizado pela IGE? 

3. Que alterações de práticas ocorreram em 2008/2009, ao nível da liderança e da 

cultura do Agrupamento? 

4. Que melhorias foram sentidas no Agrupamento e que planos de acção foram 

desenvolvidos em 2008/2009, para ultrapassar os pontos fracos e os 

constrangimentos indicados no relatório da IGE? 

 

Neste estudo daremos voz aos participantes para entendermos o impacto que uma 

avaliação externa tem onde é implementada. Desse modo desejamos que este estudo 

possa contribuir para a reflexão sobre este processo de avaliação externa de escolas, que 

está a ser implementado em Portugal.  

 

1.3. Organização da Dissertação 

 

O presente trabalho será organizado em cinco capítulos: 

Capitulo I – Introdução 

Este capítulo engloba três subcapítulos, a actualidade da temática, o objecto do 

estudo e definição do problema de investigação e a organização da dissertação. 

 

Capitulo II – Revisão da Literatura 

Insere-se neste capítulo quatro subcapítulos. O primeiro é relativo às politicas de 

avaliação e engloba temas como avaliação, políticas educativas e prestação de contas. O 
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segundo corresponde à qualidade na avaliação institucional e integra temas como 

qualidade, avaliação das organizações, inspecção e IGE. O terceiro corresponde à 

avaliação nas escolas e contempla temas como avaliação interna, auto-

avaliação/avaliação interna, avaliação externa e avaliação interna vs avaliação externa. 

O quarto é relativo à escola e integra os temas: escola como organização aprendente, 

Agrupamento de Escolas, cultura da escola, liderança e melhoria.  

 

Capitulo III – Metodologia de Investigação 

Este capítulo engloba os procedimentos teóricos e metodológicos da investigação 

que permite o enquadramento do estudo, as principais opções metodológicas, o estudo 

de caso, a recolha de dados, os participantes, a pesquisa e análise documental, a 

observação, a entrevista, a análise de conteúdo e a análise dos dados. Segue-se a 

caracterização do contexto de investigação que contempla, o Agrupamento de Escolas e 

o seu meio de inserção, a avaliação pela IGE, os órgãos de administração e gestão do 

agrupamento como a AAE, o CE e o CP, as alterações dos órgãos em função da Lei nº 

75/2008 como o CG, o Director e o CP 

 

Capitulo VI – Resultados da Investigação 

Este capítulo enquadra a análise e comparação dos documentos do Agrupamento e 

da IGE, a sua caracterização, a preparação para a avaliação externa, a análise do 

impacto da publicação do relatório da IGE, a identificação das alterações de práticas 

ocorridas em 2008/2009, os planos de acção para a melhoria, a perspectiva para o futuro 

e a síntese final dos resultados obtidos. 

 

Capitulo V - Conclusões da Investigação 

 Neste capítulo fazemos uma reflexão sobre os resultados obtidos neste estudo e 

propomos algumas questões possíveis para o desenvolvimento do conhecimento nesta 

área. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Revisão da Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada no mundo está destinado a durar, muito menos para sempre. Os 

objectos úteis e indispensáveis de hoje (...) são o lixo de amanhã. Nada é 

verdadeiramente necessário, nenhuma coisa é insubstituível. (…). Todas as 

coisas (...) existem até um sinal em contrário, todas são descartáveis. 

(Bauman, citado por Hargreaves e Fink, 2007, p.313) 
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2.1. Políticas de Avaliação 

2.1.1. Avaliação 

 

 

 

 

 

 

A avaliação além de constituir um dos temas que têm sido objecto de grande 

atenção nos últimos anos, tem vindo ao longo das épocas, a adquirir uma grande 

variedade de significados. A este propósito Alves (2004) refere que essa variedade 

surge de acordo com a evolução da própria sociedade, relativamente às alterações 

económicas, sociais, políticas e culturais, originando diferentes concepções de educação 

e consequentemente, diferentes modelos de ensino-aprendizagem e de abordagens de 

avaliação. A avaliação tem vindo a assumir uma importância crescente em todos os 

domínios da acção educativa, pelo que os seus objectivos têm vindo a diversificar-se. 

Na opinião de Coelho et al. (2008), observam-se tendências para que a prática avaliativa 

amplie o seu terreno para lá do âmbito tradicional, isto é da avaliação das aprendizagens 

dos alunos. Esta alarga-se de modo cada vez mais consistente e sistemático até às 

políticas educativas, aos projectos pedagógicos, aos programas curriculares e às 

instituições educativas de todos os níveis de ensino. 

 

Fernandes (2008) considera mesmo a avaliação como um domínio científico e 

uma prática social cada vez mais indispensável para caracterizar, compreender, divulgar 

e melhorar uma grande variedade de problemas que afectam as sociedades 

contemporâneas, tais como a qualidade da educação e do ensino, a prestação de 

cuidados de saúde, a distribuição de recursos e a pobreza. Este autor refere que um dos 

desafios que hoje se coloca à avaliação em geral é o de contribuir para melhorar a vida 

das pessoas e que é importante compreender a avaliação como uma construção social 

complexa, onde muito dificilmente “as avaliações contemporâneas poderão contornar as 

questões sociais, políticas e éticas” (p.5). 

 

Podemos dizer que as questões ligadas à avaliação não são pacíficas, a começar 

pela própria definição. Nas inúmeras obras que abordam este tema encontramos muitos 

A avaliação precisa ser espelho e lâmpada, não apenas espelho. Precisa não 

apenas reflectir a realidade, mas iluminá-la, criando enfoques, perspectivas, 

mostrando relações, atribuindo significados.  

(Abrams, citado por Ristoff, 1995, p.50) 
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conceitos, entre eles a definição adoptada pelo Joint Committee on Standards for 

Educational Evaluation nos Estados Unidos da América, que corresponde a um “juízo 

sistemático do valor ou mérito de um objecto”, abordagem referenciada por Alves 

(2004, p.31) e Clímaco (2005, p.103). Nesta perspectiva a avaliação tem como 

finalidade a determinação do valor e acentua o facto de a avaliação estar presente em 

todos os domínios da actividade humana. Coelho et al (2008), apresentam o conceito de 

avaliação da UNESCO referindo que esta é entendida, como um processo através do 

qual os resultados são criticamente analisados no contexto dos objectivos previamente 

determinados. De acordo com esta definição, afirmam que a avaliação desempenha uma 

função importante no processo de tomada de decisão, quer na fase do planeamento 

político, quer mesmo na do planeamento estratégico e operacional, ao fornecer 

informação sobre o impacto e a eficácia, ou o grau de consecução das medidas 

previstas.  

 

Para Alaíz et al (2003) este conceito não é unívoco e é entendido como um 

processo de recolha de informação que é comparado com um conjunto de critérios ou 

padrões, terminando na formulação de juízos. Estes autores salientam este conceito 

fazendo referência a alguns autores francófonos, como Barbier, Hadji e Figari, que 

preferem definir avaliação, como a produção de um discurso constituído por juízos e 

valores que relacionam um referido (algo que é observado) e um referente (algo que se 

apresenta como um ideal ou uma norma). 

 

A avaliação na perspectiva de Clímaco (2005), não é algo cujos resultados são só 

conhecidos no fim de um percurso ou de um processo de trabalho, mas apresenta 

resultados intermédios e finais que asseguram a função instrumental de informação e 

orientação da acção. A avaliação poderá ser uma “forma de mediar a construção de 

consensos, de contribuir para ajudar a criar um ethos organizacional, de interpretar 

práticas e graus de envolvimento dos actores” (Machado, 2001, p.57). A avaliação não é 

tudo, não deve ser o todo, nem na escola, nem fora dela e se o “frenesim avaliativo se 

apoderar dos espíritos, absorver e destruir as práticas, paralisar a imaginação, 

desencorajar o desejo da descoberta, então a patologia espreita-nos e a falta de 

perspectivas também. Mas, se a avaliação não é tudo, ela também não é o nada” 

(Meirieu, 1994, p.13). Broadfoot (2000) refere que a avaliação corresponde a um 

instrumento político que assegura aos governos o seu poder de pilotagem, conseguindo 
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dessa forma que milhares de organizações como escolas, hospitais, centros de saúde, 

entre outros, se mantenham sob a sua tutela. 

 

Na opinião de Bolivar (2003), a avaliação é uma forma de promover o 

desenvolvimento organizativo da escola, o desenvolvimento profissional dos 

professores e simultaneamente, o desenvolvimento curricular. A avaliação é antes, mais 

um campo de práticas que une os parceiros educativos e que nesta qualidade funciona 

segundo modelos que lhe são específicos, onde não podemos deixar de privilegiar uma 

concepção do “estabelecimento de ensino como sujeito da sua avaliação, ou seja, como 

local de conexão necessária entre apreensões externas e comparativas e construções 

internas, tomando em consideração os diferentes níveis de performance e de 

funcionamento” (Figari, 1999, p.148).  

 

A avaliação pode ser na opinião de Santos Guerra (2000), um excelente meio de 

aprendizagem para toda a comunidade educativa. Também Stufflebeam citado por 

Clímaco (2005), considera-a de diferentes formas, a que precisa de ser comparada e por 

isso precisa de referentes, a que é condicionada pelas finalidades a que se destina, pelos 

públicos a que se dirige e pela entidade que encomenda e "negaceia" a própria avaliação 

e a que; a avaliação depende da qualidade profissional dos avaliadores, da sua perícia na 

recolha e análise de dados e na sua interpretação.  

 

O planeamento estratégico é para Clímaco (2005) determinante na avaliação dos 

alunos, dos profissionais ou das organizações. É pois um procedimento de verificação 

de aprendizagens que se torna uma estratégia de planeamento da melhoria e do 

desenvolvimento dos alunos, do exercício profissional da docência ou das organizações. 

 

Na opinião de Alves (2004) uma avaliação correcta deveria obedecer a três fases, 

a primeira que corresponde à formulação dos objectivos comportamentais, à sua 

ordenação e classificação, a segunda com a observação do grau de consecução desses 

objectivos e a terceira fase com a comparação dos dados obtidos, com os objectivos 

previamente definidos. Para que serve então a avaliação? 

 

Para Ristoff (1995) avaliar é importante para impulsionar um processo criativo de 

auto-crítica, para conhecer como se realizam e se inter-relacionam as tarefas académicas 

nas suas dimensões de ensino, pesquisa, extensão e administração, para restabelecer 
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compromissos com a sociedade, para repensar objectivos, modos de actuação e 

resultados, para propor e implementar mudanças no quotidiano nas actividades, para 

poder planear, para evoluir, para (a)firmar valores, etc. Quem avalia? 

 

Na opinião de Afonso (2002c) a avaliação acabou também por ser utilizada como 

meio de racionalização e como instrumento para a diminuição dos compromissos e da 

responsabilidade do Estado e serviu como instrumento de desregulação e como 

instrumento de re-regulação social. 

 

Hadji (1999) faz uma distinção interessante entre avaliação e avaliador, 

considerando a avaliação como um meio de esclarecer a acção e o avaliador como o 

navegador que determina as coordenadas que permitem chegar ao destino desejado. Este 

último para Lafond (1998) é um auditor um “ouvidor” e não um inspector.  

 

2.1.2. Politicas Educativas  

 

 

 

 

 

 

Na maior parte dos países da OCDE, o interesse pela avaliação interna dos 

estabelecimentos de ensino iniciou-se a partir da década de setenta e nasceu da 

consciencialização da necessidade de se analisar a escola por dentro. Contudo, só a 

partir dos anos oitenta é que essa prática começou realmente a desenvolver-se em países 

como a Inglaterra, Dinamarca, França, Suécia e o Canadá, onde começaram então a 

aparecer os processos de auto-avaliação (Dias, 2005). 

 

Em Portugal podemos estabelecer uma correspondência entre a aplicação do 

programa PEPT, que foi introduzido a partir de 1992 em algumas escolas e o despertar 

do interesse pela avaliação interna. Porém foi o projecto Avaliação da Qualidade da 

Educação Escolar desenvolvido em 1997-1998, pela comunidade europeia, que 

forneceu os alicerces a nível nacional para o estabelecimento dessa prática. Dias (2005) 

afirma que o nosso país foi o único que lhe deu continuidade, através do projecto 

Qualidade XXI. Para além destes programas Moreira (2005) e Ventura (2006), referem 

As reformas tratam de introduzir novas ideias no sistema educativo, mas, quando 

chegam a generalizar-se à população escolar, estas ideias já envelheceram, por ser 

muito o tempo que decorre desde que se geram os primeiros projectos até que são 

levados à prática. Daí a necessidade de reformar continuamente a reforma.  

(Sebarroja, 2001, p.21) 
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outros como o Programa de Avaliação Integrada das Escolas (PAIE) e o Projecto 

Efectividade da Auto-Avaliação das Escolas que foram também importantes no nosso 

país para a avaliação institucional.  

 

Clímaco (2005) considera que a avaliação se tornou parte obrigatória dos 

mecanismos de controlo e de regulação e que tem tido uma enorme relação com os 

interesses políticos, visto que é um instrumento indispensável na orientação das próprias 

políticas. Esta autora refere também que até aos nossos dias, nenhum outro país se 

compara aos EUA, no interesse e empenho que a Administração tem tido na avaliação 

sistemática das políticas e programas educativos. Durante a primeira metade do século 

XX, as reformas da educação nos EUA foram dominadas pela influência de 

profissionais e agentes ligados ao mundo industrial e da economia. 

 

Algumas organizações mundiais têm tido um papel preponderante na reforma da 

educação. A UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization) fundada em 1945, na sequência da Segunda Guerra Mundial, definiu 

como principal objectivo contribuir para a paz, desenvolvimento humano e segurança 

no mundo e tem procurado promove a educação como um direito fundamental, 

melhorando a qualidade educativa. Já a OECD/OCDE (Organisation for Economic Co-

operation and Development) /(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico) criada em 1947, surgiu na sequência da reconstrução da Europa após a 

Segunda Guerra Mundial. Desde 1961 que tem por missão, ajudar os países membros a 

alcançar um crescimento económico sustentável e o emprego, procurando elevar o 

padrão de vida nos países membros, mantendo a estabilidade financeira e contribuindo 

para o desenvolvimento da economia mundial. Relativamente à educação, a OCDE 

pretende desenvolver e analisar as políticas para aumentar a eficiência e a eficácia da 

educação e a sua equidade. As suas estratégias temáticas incluem opiniões em domínios 

específicos, recolha de informações estatísticas pormenorizadas sobre os sistemas de 

ensino e ainda medidas relativas às competências dos indivíduos. A grande influência 

destes organismos nas políticas educativas mundiais começaram a sentir-se mais 

profundamente a partir da década de noventa. 

 

Clímaco (2005), refere que os anos setenta constituíram um tempo de importantes 

mudanças nas políticas educativas, destacando alguns factores como a redução dos 

orçamentos da educação, a preocupação com domínios de competências na língua 
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materna, da cultura matemática e da cultura científica, com questões da qualidade do 

ensino e da educação, com reformas ao nível dos currículos e da formação de 

professores e com uma participação mais efectiva na vida das comunidades. A 

Educação tornou-se progressivamente numa questão política. 

 

Ao longo dos últimos vinte anos têm sido desenvolvidas em diferentes países, 

novas políticas de Administração Pública, em vários sectores entre eles a educação. A 

experiência da Grã-Bretanha e dos EUA causaram um grande impacto não só nas 

respectivas administrações, como noutros países. Clímaco (2005) relativamente a este 

assunto, apresenta três modelos de reestruturação da administração pública. O primeiro 

modelo que se apresenta sob o título “Do Tatcherismo à Nova Administração Pública” 

refere-se à reforma da administração na Grã-Bretanha e data de 1988 com a publicação 

da Lei da Educação “The Education Act”. O segundo modelo também referido por 

Afonso (2002a) “Reinventar a Administração Pública” toma como referência o 

Relatório da Comissão dirigida pelo então Vice-Presidente Al Gore dos Estados Unidos 

da América em 1992, e refere-se à reforma da Administração Clinton. O terceiro 

modelo tem o nome do relatório português “Renovar a Administração”, o qual constitui 

a proposta de reforma da administração em Portugal, foi o Programa de Modernização 

da Administração Pública Portuguesa que pretendia caracterizar a administração pública 

portuguesa e identificar as medidas para a sua modernização.  

 

A OCDE começa então desde os anos noventa, a desempenhar um papel 

determinante na orientação das políticas educativas internacionais com a divulgação de 

vários estudos na área da educação. Assim, em 1994 a OCDE com o apoio dos países 

mais ricos e influentes no mundo, promoveu a elaboração de um sistema de indicadores 

internacionais de educação, o Projecto INES que tal como refere Clímaco (2005), 

marcou a passagem de um tempo em que se falava das estatísticas da educação, para um 

outro tempo em que se passou a falar de indicadores de desempenho e de sistemas de 

informação. Roberto Botanni foi citado por esta autora como um dos grandes 

construtores deste Projecto e escreveria em 1994 que “a utilidade dos indicadores de 

ensino é a de alimentar o debate político, apoiar os processos de decisão e inspirar a 

acção dos responsáveis políticos” (p.96). O primeiro quadro de indicadores da OCDE – 

Projecto INES – começou por ser constituído por três grupos de indicadores, 
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nomeadamente: o contexto demográfico, económico e social dos sistemas educativos, as 

características dos sistemas educativos e os resultados dos alunos. 

 

A UNESCO como organismo internacional atento às exigências supranacionais, 

deu um grande contributo para a orientação das políticas multilaterais da Educação, com 

a publicação do famoso Relatório Delors publicado em 1996 e referido por Patrocínio 

(2002), onde procurou dar um sentido ético à Educação, conferindo-lhe um papel 

fundamental na construção dos valores civilizacionais: democracia, paz, liberdade e 

justiça social. Nele foram definidos quatro grandes pilares: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

 

A União Europeia (UE) tem vindo a seguir as indicações definidas a nível 

mundial relativamente à educação e tem trabalhado para a melhoria da qualidade das 

escolas europeias e como forma de divulgação das suas orientações e da sua actividade 

na organização e estruturação da educação em todos os níveis de ensino, formou em 

1980 a Rede Eurydice.  Esta Rede dirige-se prioritariamente a todos quantos participam 

no processo de decisão política em educação, quer a nível local, regional, nacional ou 

europeu. Todavia, os resultados dos seus trabalhos estão acessíveis a um público mais 

alargado, uma vez que as suas publicações se encontram disponíveis em papel e no seu 

sítio na internet. Esta rede contribui para a cooperação em educação através do 

intercâmbio de informação sobre as políticas e sistemas educativos, bem como 

propondo a realização de estudos sobre assuntos de interesse comum. O seu trabalho 

resulta dos contributos da UE e das Unidades Nacionais sendo que muitas destas 

unidades nacionais, estão incorporadas dentro da estrutura do respectivo Ministério da 

Educação. 

 

A assinatura do tratado de Maastricht em 7 de Fevereiro de 1992 fomentou a 

cooperação entre os estados-membros da UE, no domínio educacional e incentivou a 

qualidade escolar. Dias (2005) é uma das autoras que faz referência ao estudo que 

decorreu no ano lectivo de 1997 -1998 no âmbito do programa Sócrates, o projecto-

piloto “Avaliação da Qualidade na Educação Escolar”, que envolveu dezoito países 

entre os quais Portugal. Nos finais de Novembro de 1998 os representantes desses 

países, através da Declaração da Conferência de Viena, fizeram um alerta às escolas da 

comunidade, instando-as a promover a nível interno, a melhoria da qualidade 
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educacional e a utilizar a auto-avaliação no planeamento e desenvolvimento estratégico 

dos respectivos estabelecimentos de ensino. 

 

Na reunião do Conselho Europeu de Lisboa realizada em Março de 2000, foi 

estabelecido como objectivo estratégico para 2010, tornar a Europa “na economia mais 

dinâmica e competitiva do mundo baseada no conhecimento, capaz de garantir um 

crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior 

coesão social” (Clímaco, 2005, p.9). Nesta reunião foi proposta e estabelecida uma 

estratégia global, tendo sido aprovado “um programa estimulante para criar infra-

estruturas de conhecimento, fomentar a inovação e a reforma económica e modernizar 

os sistemas de previdência social e de ensino” (Clímaco, 2005, p.10). Foram ainda 

apresentados como prioridade o combate ao abandono escolar precoce dos jovens e a 

exclusão social. Já na reunião seguinte deste Conselho em 2001 foram estabelecidos três 

objectivos estratégicos relacionados com esta prioridade, subdivididos em treze 

objectivos conexos para a sua concretização: aumentar a qualidade e a eficácia dos 

sistemas de educação e de formação da UE; facilitar o acesso de todos os sistemas de 

educação e de formação; abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e de 

formação. 

 

Também no relatório da IGE (2004b) existe uma referência a um estudo da OCDE 

sobre o estado de evolução das reformas de várias administrações públicas, 

designadamente na Europa e em Portugal, com o objectivo de melhorar as suas 

produtividades, a eficiência e a qualidade dos serviços. Na regulação nacional Barroso 

(2005), indica a regulação institucional como aquela onde as autoridades públicas - 

Estado, exercem a coordenação, o controlo e a influência sobre todo o sistema 

educativo. 

 

No caso Português as reformas educativas foram sentidas, na opinião de Ramos 

(1999), em dois grandes momentos. O primeiro, no governo de Marcelo Caetano com a 

Reforma de 1971, quando ocorreu a oferta de um ensino gratuito ao nível da 

escolaridade básica e quando surgiram as novas direcções gerais organizadas por níveis 

de ensino, o ME transformou-se numa poderosa máquina que tudo administrava. O 

segundo momento ocorreu com a Reforma da Administração Educacional que se iniciou 

com a Lei de Bases do Sistema Educativo, onde o poder político não deixou de 

considerar o ME como uma organização racionalmente concebida para fazer uma tarefa 
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específica, a coordenação da política relativa ao Sistema Educativo e traçou-lhe como 

missão, a promoção do desenvolvimento e modernização do Sistema Educativo 

Nacional, surgiram então as Direcções Regionais de Educação e foi definido o regime 

jurídico de autonomia da escola. 

 

Afonso (2002b) refere que a reforma educativa desempenhou um papel fulcral, 

porque se apresentou como uma imposição do próprio processo de modernização e 

considera que no programa do XII Governo, se enfatizou mais a necessidade de 

modernização da própria educação e do sistema educativo, do que a modernização da 

economia como resultado da educação. Pode ver-se no Programa do XII Governo 

Constitucional em 1992 que “a modernização do sistema educativo nacional, (…) 

deverá contribuir decisivamente para aproximar Portugal dos padrões comunitários de 

qualidade, eficácia e sucesso” (p. 63). Portugal foi procurando modernizar o seu sistema 

educativo, seguindo as directrizes europeias, assim, no estudo da OCDE referido no 

relatório da IGE (2004b), encontramos que o sentido das reformas em Portugal eram 

adequados, mas foi referido que a sua velocidade de implementação devia ser acelerada. 

 

O Estado enquanto sujeito político, na opinião de Afonso (2002a), vem impondo e 

induzindo mudanças mais ou menos profundas na administração dos sistemas 

educativos, não apenas porque continua a exercer o seu papel como instância de 

regulação social, como também porque ele próprio está a mudar profundamente, sendo 

certo que os sentidos dessas mudanças, mais ou menos perceptíveis consoante os casos, 

só podem ser avaliados se para além do contexto global forem consideradas igualmente 

as respectivas especificidades nacionais. A nível nacional Clímaco (2005) refere que a 

publicação das Leis da avaliação do ensino superior e do ensino não-superior, ao tornar 

obrigatórias a avaliação externa e a auto-avaliação, constituiu um reconhecimento da 

importância destes mecanismos de regulação na melhoria dos desempenhos, e do seu 

carácter de “instrumento central de definição das políticas educativas” (p.12). 

 

A microregulação local é definida por Barroso (2005), como o processo de 

coordenação da acção dos actores no terreno e remete para um complexo jogo de 

estratégias, negociações e acções dos vários actores. Também Simões (2007) se refere a 

dois tipos de regulação, a de conformidade que tem o sentido de mudar para que tudo 

fique na mesma e a da emancipação com um sentido de melhoria contínua. Sanches 

(2003), refere que ao nível local se constroem textos discursivos periféricos que ora são 
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de adesão e entusiasmo, ora de resistência e de crítica, de justificação e de 

desapontamento ou de cautela e silêncio, “fortalece-se a dimensão nomotética externa 

da escola e aumenta-se a normalização” (p.132). 

 

As reformas na opinião de Sebarroja (2001) passam por diferentes fases desde a 

informação, o debate, a experimentação, a aprovação e a generalização mas para 

Bolivar (2003) as próprias escolas mudam as reformas ao filtrá-las ou adequá-las aos 

seus pontos de vista. Este autor compara ainda as inovações na educação ao fluxo e 

refluxo das ondas, num incessante ir e voltar, imagem que já sido usada por Cuban em 

1990. Assim quando as pressões político-económicas, aliadas às exigências sociais 

aumentam, inicia-se uma onda de crescente optimismo e expectativa que a reforma 

educativa iniciada os irá resolver. Uma vez postas em prática e com o passar do tempo, 

os problemas que não foram solucionados ou o surgimento de outros, faz com que a 

onda decresça e entramos num período de pessimismo ou desencanto, que será 

necessário elevar através de novas propostas e discursos que criem expectativas, é 

reiniciado um novo ciclo. Estamos então preparados para iniciar outra nova onda.  

 

Bolivar (2003) considera que diversas forças invisíveis contribuem para que se 

continue a reproduzir práticas estandardizadas. A este respeito Hargreaves e Fink 

(2007), consideram que a estandardização que se tem vindo a verificar desde a década 

de noventa, se relaciona com o movimento da reforma educativa e com os seus padrões 

de desempenho (standards) que atingiram os limites da insustentabilidade, arrastando 

consigo a liderança educativa. Para estes autores os seus sucessos iniciais aparentes da 

estandardização orientada para metas, é insustentável. As reformas e a inovação, na 

opinião de Bolivar (2003), deveriam reorientar as mudanças para um conjunto de 

normas comuns, conhecimentos e competências dos professores a nível individual e 

organizativo, antes de mudar a sua estrutura. Mas o que todos os cidadãos estão 

interessados é que a educação do seu país se radique em bases comprovadas de 

qualidade. 

  

2.1.4. Prestação de Contas 

 

 

 

A prestação de contas é, sobretudo, o resultado de um processo interno de recolha 

e de organização da informação, de discussão de resultados e de avaliação do 

desempenho orientado para os parceiros e para os cidadãos.  

(Clímaco, 2003, p.122) 
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Nos últimos vinte e cinco anos, na opinião de Clímaco (2003), observou-se uma 

transformação profunda nas relações entre a Administração e os cidadãos, por força das 

políticas de descentralização, das reformas administrativas do Estado e dos sistemas de 

informação e comunicação. Esta autora considera que se o conceito de parceria, implica 

partilha de tarefas e de responsabilidade, o seu exercício implica duas condições 

básicas, o acesso à informação e à prestação de contas. 

 

Lafond (1998) considera também que, a prestação de contas está associada à 

avaliação e que esta deve ser feita e divulgada à autoridade de tutela, aos pais e à 

opinião pública. Na mesma perspectiva encontramos a opinião de Clímaco (2005), que 

acrescenta que sem prestação de contas, não há responsabilização pelos resultados, nem 

pelas decisões tomadas. Refere ainda esta autora, que a prestação de contas pode 

resumir-se à publicação de um relatório anual de actividade, ou de um relatório 

financeiro, mas a publicitação é apenas a parte visível de um processo complexo. 

Também para Lucas (2008) os relatórios da avaliação externa das escolas, elaborados 

pela IGE, constituem um instrumento de prestação de contas e de retroalimentação do 

próprio sistema.  

 

A prestação de contas, na perspectiva dos vários autores referidos, não 

corresponde apenas a um acto de gestão e de política de informação, mas antes a uma 

estratégia de desenvolvimento e de credibilização profissional, fundamental em 

educação. Este conceito também é referido por Broadfoot (2000) e corresponde à 

exigência que as diferentes organizações do sector estatal, por via indirecta fazem para 

prestarem contas do seu desempenho e dos seus resultados, em função do investimento 

que os cidadãos neles fazem. Este conceito é muitas vezes associado a um termo inglês, 

accountability que é referido por vários autores, entre os quais, Alaíz et al. (2003), 

Clímaco (2003; 2005), Rocha (1999) e Santos Guerra (2003b). Este termo para Clímaco 

(2003), corresponde a uma má tradução do original inglês, que sugere uma noção 

restrita de apresentação de relatório financeiro. Na verdade, o conceito de 

“accountable”, na perspectiva desta autora, refere-se àquele “que responde por algo por 

que foi responsabilizado”(p.122). Assim, “accountability” é o processo pelo qual cada 

um, ou cada organização, se torna “accountable”, credível por saber o que faz, como faz 

e porquê. Quanto melhor for a informação, mais credível se tornam os sistemas e a sua 
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administração e melhor, a sociedade pode exercer o seu direito de controlo sobre a 

gestão do bem público. 

 

Para Alaíz et al. (2003) a pressão para a prestação de contas é mais forte em 

contextos marcados por um clima de alguma desconfiança face ao serviço público de 

educação e essa prestação de contas insere-se, numa filosofia de transparência da acção 

da escola, face aos poderes públicos que a suportam (o Estado e os cidadãos 

contribuintes) e aos utilizadores (pais e alunos). Esta perspectiva exige uma análise 

rigorosa dos resultados obtidos pelos alunos, dos processos desenvolvidos na escola e 

da utilização que é feita dos recursos. Deste modo os dados recolhidos associam-se ao 

desempenho e à eficácia da escola e permitem verificar se existe uma correspondência 

entre o investimento feito (recursos materiais, humanos, financeiros) e o produto (os 

resultados dos alunos). Na finalidade controlo, incluímos a “prestação de contas 

(Accountability), a avaliação sumativa e a comparação de instituições (Assessment)” 

(Rocha, 1999, p.52). Rocha (1999) afirma que a prestação de contas, visa avaliar a 

relação custo/eficácia, em ordem a justificar política, económica, social e tecnicamente 

o adequado gasto dos dinheiros públicos feitos por agentes externos ou pela própria 

escola. Ideias semelhantes podem ser encontradas em Santos Guerra (2003b), quando 

este refere que é necessário realizar accountability nas instituições, porque o 

funcionamento das escolas acarreta uma responsabilidade social e diz também que é 

fundamental prestar contas das suas actuações, à comunidade educativa e aos legítimos 

representantes dos cidadãos. 

 

Chelimsky e Shadish, referidos por Alaíz et al. (2003), apresentam três 

perspectivas para a avaliação: a prestação de contas, a produção de conhecimento e o 

desenvolvimento da escola. Já Bosker e Scheerens (1999) apresentam critérios que 

presidem à análise da eficácia organizacional e que estão ligados ao input, ao processo e 

ao output. Considerando os resultados como uma forma de prestação de contas, 

enquadramos a opinião de Glatter (1999) e de Hutmacher (1999), que consideram que 

as pressões decorrentes de uma economia internacional competitiva exigem um papel 

central cada vez mais forte na definição de objectivos e na verificação de resultados. 

 

Relativamente à necessidade de avaliar, Casanova citado por Dias (2005), afirmou 

que a avaliação era o único processo válido, para certificar a qualidade escolar e refere 

que a pressão exercida pela sociedade, gera a concorrência entre as escolas, através da 
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publicitação dos resultados dos alunos e da seriação dos estabelecimentos de ensino em 

rankings. Hargreaves e Fink (2007) são da opinião que todos os estabelecimentos de ensino 

deveriam definir as suas próprias metas de melhoria e salienta que “este processo pode ser 

integrado nas práticas de auto-avaliação, nos planos de desenvolvimento e nos 

programas de sucessão adoptados pela escola” (p. 327). 

 

A politização da educação, na opinião de Venâncio e Otero (2003) corresponde à 

pressão que os indivíduos e as próprias escolas têm que realizar no sentido de prestarem 

contas, do modo como usam os recursos de que dispõem e dos resultados que alcançam. 

A avaliação das escolas na perspectiva de Lafond (1998), tornou-se numa exigência 

com duas leituras, por um lado as escolas são responsáveis pela sua acção e têm a 

obrigação de apresentar resultados, isto é têm contas a prestar à tutela e à comunidade, 

sendo confrontadas periodicamente com uma avaliação externa ditada pela autoridade 

administrativa. Por outro lado, as escolas sendo as unidades de base de um sistema 

educativo, são o local onde se decide o sucesso das modificações implementadas pelas 

autoridades nacionais. É importante reconhecer-lhes uma real autonomia de acção, uma 

capacidade de reflexão, de iniciativa e de inovação e motivá-las para aperfeiçoar o seu 

funcionamento e os seus resultados pela implementação de um projecto educativo de 

acordo com as suas características. É necessário aprender a partir das avaliações e todos 

poderemos aprender, os gestores que determinam a avaliação, os avaliadores e os 

avaliados. Porém, “só aprenderemos se reflectirmos de forma rigorosa e sem paixões 

sobre os processos e os resultados” (Santos Guerra, 2003b, p.49). 

 

Em Portugal e após a publicação da Lei nº 31/2002 de 20 de Dezembro, surge o 

carácter obrigatório da auto-avaliação e como referem vários autores (Clímaco, 2005; 

Correia, 2008; Santos Guerra, 2003b), a escola foi impelida a aderir a uma cultura de 

avaliação que lhe permitisse a prestação de contas. Perspectivando o futuro do nosso 

país, relativamente ao papel das avaliações das nossas escolas e a respectiva prestação 

de contas, poderemos fazer um paralelismo com o que se tem passado nos Estados 

Unidos da América. Na opinião de Herman e Haertel (2005), desde 1964 que se pratica 

neste país a prestação de contas nas suas escolas, “that education should produce 

measurable results”(p.28) e tal como referem estes autores, as escolas e os distritos 

americanos estão actualmente a fazer uso pleno de todos os seus dados. Inicialmente 

houve um grande investimento quer em capital humano e quer ao nível económico, 
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tendo começado pelo investimento em hardware, software, e "pump-priming" 

indispensável na introdução dos dados de cada escola. Posteriormente foi feito um 

investimento no capital humano necessário para o desenvolvimento da avaliação, 

alfabetização e análise dos dados. Sendo este um projecto a longo prazo, exigiu 

mudanças consideráveis no seu serviço e sobretudo na educação do pré-serviço. 

 

Actualmente, fazem-se nos EUA avaliações anuais dos alunos dos graus 3-8 e de 

dois em dois anos estabelecem-se metas por Estado, para o seu desempenho escolar. 

Pretendem que no ano 2014, todos os seus alunos apresentem competências ao nível da 

leitura e da matemática. O programa nacional americano “No Child Left Behind” 

(NCLB) exige que todas as escolas cumpram nos seus Estados, metas anuais de 

desempenho. As escolas e os distritos que não conseguirem cumprir a sua realização ao 

longo do tempo, ou seja aquelas cuja prestação de contas não apresentarem os 

resultados desejados, são sujeitos a planos de melhoria e serão sujeitas a medidas 

correctivas que poderão levar à sua reestruturação ou a reconstituição para que entrem 

novamente no bom caminho em relação às metas deste programa. Aos pais dos alunos 

destas escolas são dadas opções para enviarem os seus filhos para outras escolas 

especiais ou de serviços suplementares, financiadas pelo seu distrito escolar local. Será 

que o percurso da educação portuguesa, irá ser idêntico ao americano? 

 

Desde 2006 que os relatórios das avaliações externas das escolas portuguesas, têm 

sido publicados pela IGE e tal como já se referiu esta é uma das formas de prestação de 

contas das nossas escolas. Prevê-se que no próximo ano lectivo 2009/2010, a avaliação 

externa esteja concluída e todas as nossas escolas terão os seus resultados publicados, 

mas será que a partir desse ano, o papel das avaliações e da prestação de contas, passará 

a ser uma prática habitual, e conduzirá a planos de melhoria? Ficaremos a aguardar a 

história de Portugal na área da avaliação das escolas e da sua prestação de contas… 

 

2.2. Qualidade da Avaliação 

 

 

 

 

 

Se quisermos avaliar a qualidade de uma escola, temos de considerar não apenas 

os resultados, mas também o ensino, a gestão da sala de aula, as medidas tomadas 

relativamente aos alunos com dificuldades de aprendizagem, a gestão escolar e a 

liderança, etc. aspectos diversos da qualidade, mas todos com igual importância”. 

              (Bruggen, citado por Moreira, 2005, p.64) 
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2.2.1. Qualidade 

 

 

 

 

 

 

Entre os séculos XVIII-XIX na maioria dos países, o conceito de qualidade estava 

centrado no produto e era determinado pelos dirigentes, políticos e empresários. Dias 

(2005) refere que na primeira metade do século XX, o conceito de qualidade na 

educação englobava essencialmente os materiais e a metodologia utilizados pelos 

professores, já na segunda metade desse século, registou-se um acréscimo de natalidade 

e consequentemente, uma super lotação das escolas, que provocou um aumento da 

construção de edifícios escolares e uma contratação apressada de novos docentes. 

Houve ainda o alargamento do limite da escolaridade obrigatória, possibilitando o 

prosseguimento dos estudos a uma faixa da população de estrato sócio-económico-

cultural mais baixo. Depois de 1970 e com o aumento do desemprego, a sociedade 

responsabilizou a escola acusando-a de não ter preparado os seus alunos 

convenientemente, para as dificuldades que tinham de enfrentar.  

 

Só na década de oitenta é que a qualidade se tornou uma das prioridades da 

globalização, passando a ser determinada pelas aspirações dos clientes. A escola sentiu 

necessidade de dar resposta a essas solicitações da sociedade e nos anos noventa 

começou a regular o seu funcionamento e a avaliar a sua qualidade, foi uma mudança 

operada de fora para dentro. Assim, para a escola ser considerada de qualidade tinha que 

mudar, preocupando-se não só com os resultados académicos, mas principalmente com 

os processos de desenvolvimento institucionais e de desenvolvimento de competências 

nos alunos, que os preparassem para os desafios no futuro. 

 

No Tratado da União Europeia encontramos a referência à qualidade educativa 

quando se afirma que “a comunidade contribuirá para o desenvolvimento de uma 

educação de qualidade” mas também está presente na Lei de Bases do Sistema 

Educativo Português, quando encontramos a indicação que cabe à administração central, 

através da sua função de inspecção, garantir a necessária qualidade do ensino. Lima 

(2002) também faz referência a dois outros programas que se associaram à qualidade, o 

O nosso tempo caracteriza-se pelo culto da qualidade, da eficiência, da eficácia, 

do desenvolvimento das pessoas nas organizações e das organizações enquanto 

"locus" privilegiado de interacção e acção estratégica das pessoas. 

(Rocha, 1999, p. 40) 
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Programa SIQUE, onde fica claro que a qualidade constitui o objectivo central da 

actuação do governo português. Aqui encontramos a referência à aprendizagem da 

qualidade, à procura da qualidade, à escola de qualidade, à mudança qualitativa, etc. No 

“Observatório da Qualidade da Escola”, no âmbito do PEPT/2000, fala-se 

repetidamente, de pólos de excelência, nichos de qualidade, produtividade escolar, 

escolas eficazes, serviços e bens educativos, etc., associando-se autonomia, a qualidade, 

a participação e a coesão (ou a cooperação da comunidade escolar). 

 

A melhoria da qualidade do ensino tem sido abordada quer ao nível da OCDE, 

quer ao nível dos vários sistemas educativos e tal como referem Venâncio e Otero 

(2003), o grande problema da educação actualmente e no futuro é e será sem dúvida, a 

qualidade do seu ensino. Uma cultura de qualidade, na opinião de Dias (2005), 

consegue-se, através da implementação de uma educação de qualidade, onde é 

necessário o trabalho cooperativo e empenhado dos diferentes intervenientes no 

processo educativo. Esta autora referencia Orden, que considera um estabelecimento de 

ensino de qualidade aquele que preenche simultaneamente três requisitos fundamentais: 

a funcionalidade, se satisfaz as necessidades do meio envolvente; a eficácia, se alcança 

os objectivos que programou no seu Projecto Educativo; a eficiência - se o alcance 

desses objectivos é feito com um custo moderado. Dias (2005) e Bolivar (2003) referem 

ainda que a qualidade da escola está dependente do grau de satisfação dos seus 

“clientes” e que o sucesso dos alunos deve ser sempre uma área a avaliar. 

 

A construção da qualidade educacional, para Leite (2003), passa pela existência 

de condições que façam das escolas comunidades reflexivas que estimulam a 

participação de todos os agentes educativos (professores, alunos, pais, agentes da 

comunidade…), a definição e clarificação dos princípios educativos que matriciam as 

suas acções, a clarificação da intencionalidade das diversas acções que desenvolvem, o 

trabalho na lógica de projectos, e a ruptura com a mera repetição, que incorporam ideias 

de inovação nos seus quotidianos e práticas. As escolas com estas características 

procuram a qualidade e são escolas curricularmente inteligentes. Assim todos os 

elementos de um sistema educativo podem contribuir para a qualidade desse sistema, tal 

como podem também induzir à negligência e à mediocridade. O sucesso qualitativo do 

sistema, para Venâncio e Otero (2003), depende da interacção harmoniosa de todos os 



33 

elementos, no sentido de se completarem, se apoiarem e darem a sua contribuição 

específica para os objectivos globais do mesmo sistema. 

 

2.2.2. Avaliação das Organizações 

 

 

 

 

 

 

A relação entre os conceitos de avaliação e de qualidade é muito próxima sendo 

que, do ponto de vista da avaliação educacional, uma não poderá ocorrer sem a outra. 

Estes dois conceitos na opinião de Moreira (2005), tanto do ponto de vista científico 

como do ponto de vista social e político, não podem ser concebidos como conceitos 

unidimensionais, não existindo uma definição simples e unívoca de avaliação, nem uma 

definição única de qualidade, na medida em que é impossível determinar com exactidão 

os indicadores necessários para tal. A diversidade de dimensões de cada um dos 

conceitos, confere-lhes um estatuto pluridimensional. São vários os autores que 

apontam a década de noventa, como o momento de viragem e de valorização da 

avaliação institucional e da sua relação com a eficácia e a qualidade, entre eles 

encontramos Balzan e Dias Sobrinho (1995), Clímaco (2005), Lafond (1998), Rocha 

(1999) e Venâncio e Otero (2003). 

 

No parecer publicado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e elaborado 

por Marques e Silva (2008), encontramos uma abordagem aos estudos sobre avaliação 

de escolas europeias, pela L`Évaluation des Établissements Obligatoire en Europe, da 

Rede Europeia de Informação sobre a Educação. Assim, na rede Eurydice (2006/07), 

podemos analisar com pormenor um estudo europeu relativo ao ano lectivo 2000/2001, 

cujo objectivo foi verificar todo o processo de avaliação, quer das autoridades locais, 

quer dos responsáveis pela educação, tanto no desempenho individual dos alunos como 

seus nos sistemas educativos europeus. 

 

A avaliação das escolas na perspectiva de Azevedo (2005), está no coração da 

avaliação do sistema na maioria dos países europeus. Noutros o centro da avaliação, são 

os professores ou as autoridades locais, há ainda uma correlação positiva entre o grau de 

A avaliação das escolas é um processo generalizado nos países europeus. Os 

objectivos, o âmbito, o processo e as consequências da avaliação, porém, variam 

marcadamente entre países e vêm mostrando, muitas vezes, evoluções 

assinaláveis em alguns deles.          (Marques, A. e Silva, J., 2008, p, 4) 



34 

autonomia da escola e o lugar desta nas preocupações da avaliação do sistema. Embora 

ainda não beneficie de uma prática regular e sistemática de avaliação de escolas, o 

sistema educativo português foi o palco de aplicação de diversos programas, projectos e 

dispositivos de auto-avaliação e de avaliação externa das escolas. Esta abordagem pode 

ser encontrada nos trabalhos de diversos autores, nomeadamente Afonso (2007), 

Azevedo (2005), Campos (2008), Clímaco (2005), CNE (2005), Coelho et al (2008), 

Dias (2005), Marques e Silva (2008), Moreira (2005), Rocha (1999), Silva (2007) e 

Ventura (2006). 

 

Destacaram-se os seguintes programas de avaliação das escolas portuguesas: o 

Observatório da Qualidade da Escola (1992-1999), o Projecto Qualidade XXI (1999-

2002), o Programa de Avaliação Integrada das Escolas (1999-2002), o Modelo de 

Certificação de Qualidade nas Escolas Profissionais (1997-2001), o Projecto “Melhorar 

a Qualidade” (2000), o Programa AVES – Avaliação de Escolas Secundárias (2000-

2001), a Efectividade da Auto-Avaliação das Escolas (2005 - 2007), o Projecto-Piloto 

de Avaliação Externa de Escolas (2006), a Avaliação Externa de Escolas promovida 

pela IGE desde o ano lectivo 2006/2007, até ao presente ano lectivo 2008/2009. 

 

Balzan (1995) e Dias (2005) referem-se à avaliação institucional, como um 

trabalho que se constrói durante um espaço de tempo geralmente longo, que exige muita 

paciência por parte daqueles que assumem a sua coordenação, que implica a existência 

de condições prévias favoráveis à sua implementação e desenvolvimento e que não pode 

ser feito apressadamente visto que apresenta uma certa rejeição e inúmeros conflitos. 

 

Moreira (2005; 2006) considera que ao nível da avaliação institucional, deve 

existir várias articulações, uma entre a auto-avaliação e a avaliação externa, outra entre 

os factores qualitativos e os quantitativos e outra entre os processos e os resultados. Esta 

autora considera que uma avaliação institucional deve ser formativa, qualitativa e 

prospectiva. 

 

Balzan e Dias Sobrinho (1995) ao fazerem uma análise da Universidade de 

Brasília, referem que a avaliação institucional tem como objectivo melhorar a 

instituição e referem que a "autoconsciência institucional constitui um importante 

subsídio para o processo da tomada de decisão, tanto em nível individual quanto em 

nível colectivo (…) e tem como ponto de fundamental importância a intensa 
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participação dos seus membros em todas as etapas do processo" (p.11). Os motivos que 

conduzem à realização de uma avaliação numa escola, são variados e referidos de forma 

distinta consoante os autores. Na opinião de Nóvoa (1999), esta avaliação só tem 

sentido no quadro de uma mudança e/ou aperfeiçoamento da escola, rejeita os modelos 

de avaliação-sanção ou de avaliação-julgamento, privilegiando as dinâmicas de 

avaliação participativa e de avaliação-regulação. Oliveira et al. (2006) apresentam nas 

conclusões do seu relatório, que a divulgação pública dos resultados de uma avaliação 

de escolas, é uma forma de prestação de contas tanto das escolas como dos avaliadores e 

é também um contributo para a qualificação do debate público sobre a educação e um 

incentivo a uma maior participação social nas escolas. 

 

Na perspectiva de Marques e Silva (2008) o aumento de qualidade da acção das 

escolas está associado à melhoria das competências e qualificações académicas e 

profissionais dos portugueses. Deste modo não é possível alcançar esse objectivo sem 

desenvolver mecanismos de avaliação adequados aos estabelecimentos educativos. 

Existe mesmo o reconhecimento por parte das escolas da importância da avaliação, 

enquanto instrumento para a melhoria da qualidade dos processos e dos resultados, ao 

accionarem os seus processos de auto-avaliação. Santos Guerra (2003a) considera que 

“o propósito de um qualquer processo de avaliação é o de servir os cidadãos da 

comunidade em que se insere a escola, contribuindo assim para o melhoramento dos 

programas e controlando-os democraticamente” (p.199). Aponta ainda a perspectiva da 

avaliação como "controlo social" (p.205) onde se procura saber até que ponto o dinheiro 

investido pelos cidadãos, os projectos curriculares de desenvolvimento obrigatório e o 

direito à aprendizagem dos alunos são assegurados no quadro de uma determinada 

instituição escolar. 

 

Após tudo o que foi exposto, podemos referir que é necessário avaliar as escolas e 

Rocha (1999) aponta mesmo várias razões para este facto, razões de ordem sócio-

económica onde destacamos a necessidade de rentabilizar os recursos; razões de ordem 

politico-administrativa porque a sociedade se tornou mais exigente e passou a pedir às 

escolas para prestem contas; razões de ordem cientifico-pedagógica com a introdução 

de novas questões e abordagens dos problemas da educação; razões de ordem legal onde 

a emergência de um corpo legislativo aponta para a autonomia das escolas e 

consequente abertura para a necessidade da sua avaliação. Nóvoa (1999) considera que 



36 

a avaliação das escolas deve basear-se em dispositivos simples e exequíveis, que 

permitam uma regulação no decurso dos projectos, e não apenas um balanço posterior e 

é importante que a avaliação respeite critérios de pertinência, de coerência, de eficácia, 

de eficiência e de oportunidade. Também é importante aproveitar as tendências que 

apontam no sentido da construção de projectos educativos, para criar hábitos de 

avaliação institucional nas escolas. 

 

Moreira (2005) considera ser indispensável desenvolver um modelo de avaliação 

que se adeqúe à complexidade da realidade e seja capaz de implementar uma dinâmica 

de mudança, inovação e melhoria em cada uma das instituições, baseada numa 

avaliação pluralista, participativa e integradora. Os primeiros modelos de avaliação das 

escolas apresentados como tal, são inspirados nos modelos da aprendizagem. Cada país, 

de acordo com a rede Eurydice (2006/2007), tem a sua “cultura de avaliação”, os 

avaliadores podem pertencer ao governo central e actuar através de uma agência ou 

corpo de inspectores, das autoridades regionais ou locais. De acordo com esta rede a 

avaliação interna existe em todos os países (excepto no Luxemburgo e na Bulgária), 

nuns é obrigatório e noutros é recomendado. A avaliação externa adopta vários modelos 

e na maioria dos países, esta avaliação é feita por um grupo de inspectores e geralmente 

a avaliação externa dos centros educativos, é obrigatória. Com base nas informações 

divulgadas nesta rede podemos verificar que existem países na Europa onde o modelo 

de avaliação externa ou interna ocorre em função de Reformas do Sistema Educativo, 

são eles a Irlanda, a Áustria e Portugal. No nosso caso a avaliação externa dos centros 

educativos é da responsabilidade da IGE. 

 

Numa avaliação institucional, Ristoff (1995) considera determinante pensar nos 

princípios da globalidade, da comparabilidade, do respeito pela identidade institucional, 

da não-premiação ou punição, da adesão voluntária, da legitimidade e da continuidade. 

Princípios estes que nortearam a ANDIFES, a Comissão Nacional e o Comité Assessor 

na elaboração do Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras (PAIUB). 

Existem vários modelos de avaliação de escolas, mas salientamos as opiniões de 

Stufflebeam (1968; 2003) e Rocha (1999) que se referem ao Modelo de Avaliação 

CIPP, o qual identifica avaliação como o processo que permite delinear, obter e fornecer 

informações úteis para o julgamento de decisões alternativas e que tem em consideração 

as variáveis de input, as de processo e as de produto. Ao input faz-se corresponder a 
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infra-estrutura da escola, aos processos corresponde a estrutura, a função e o clima da 

escola, aos produtos corresponde os seus resultados. Neste paradigma da avaliação 

voltado para a decisão, representado pelo Modelo CIPP de Stufflebeam, o objectivo da 

avaliação é melhorar a tomada de decisões. Rocha (1999) para além deste modelo faz 

referência a três outros modelos, o Modelo de Auditoria, de iniciativa interna ou externa 

à escola, que faz uma análise independente aos seus recursos, à sua eficiência, ao seu 

cumprimento legal e à sua eficácia, promovido por um ou mais "expertos" externos. 

 

O Modelo Etnográfico que procura compreender a escola a partir das vivências e 

representações dos seus protagonistas e visa também melhorar o funcionamento da 

escola através do seu apoio ao processo de tomada de decisão e por último o Plano EVA 

de avaliação das Escolas, que também foi apresentado por Sala (2003) e que surgiu em 

1992 no contexto da publicação da Lei de Ordenamento Geral do Sistema Educativo 

Espanhol, como resposta à necessidade de gerar a melhoria constante da qualidade do 

ensino. Este foi apresentado como um modelo de carácter eminentemente participativo, 

qualitativo e formativo. Na opinião de Rocha (1999) a uma maior autonomia da escola 

deve corresponder uma adequada avaliação. 

 

O ciclo de uma avaliação institucional termina com a realização do seu relatório 

de desempenho, onde se avalia o desempenho da organização e se indicam os pontos 

fortes e fracos dessa organização. O futuro da avaliação das escolas em Portugal surge 

como processo necessário para a auscultação e melhoria da qualidade no sistema de 

ensino e de educação.  

 

2.2.3. Inspecção e a IGE 

 

 

 

 

 

Nas últimas décadas o papel da inspecção alterou-se, as suas funções deixaram de 

ser exclusivamente de controlo e passaram a apresentar recomendações decorrentes do 

processo avaliativo. As escolas passaram a utilizar essas recomendações na definição 

das suas prioridades e nos seus objectivos de melhoria, potencializando assim a função 

formativa da avaliação.  

O papel das inspecções tem vindo a mudar nos países mais desenvolvidos, no 

sentido de garantir a qualidade, valorizando as competências das escolas e a sua 

capacidade de serem organizações que aprendem.  (Clímaco, 2003, p.124) 
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Numa perspectiva idêntica Clímaco (2003), salienta que esta visão integradora, 

tem vindo a ter uma consequência importante na transformação ou na mudança do papel 

da Administração e das suas estruturas no sector educativo. Por um lado, tem sido o 

motor da autonomia das escolas e da descentralização educativa, por outro tem feito 

alterar as funções de controlo, valorizando as funções de regulação. Com a valorização 

da autonomia das escolas e da auto-avaliação, como instrumento de melhoria do 

desempenho, o papel das inspecções, tem vindo a mudar nos países mais desenvolvidos. 

No sentido de garantir a qualidade, passou a valorizar-se as competências das escolas e 

a sua capacidade de serem organizações que aprendem, assim sendo, cada vez mais a 

avaliação externa já não é uma competência exclusiva das inspecções. 

 

O papel da inspecção educativa tem sido muito importante tanto no nosso país, 

como em quase todos os países que se preocupam com a educação e com a formação 

dos seus cidadãos. Se pretendermos fazer uma comparação relativamente à forma como 

outros países recorreram às suas inspecções nacionais, para fazer a avaliação das suas 

escolas, poderemos consultar os trabalhos de alguns autores e de alguns organismos 

institucionais. 

 

A SICI é um organismo de inspectores internacionais que tem contribuído, para a 

globalização das acções de avaliação das escolas a um nível internacional, o seu 

trabalho é divulgado de várias formas entre elas no seu sítio da internet. Podemos 

considerar que a nível europeu o trabalho desenvolvido em Inglaterra a par da sua larga 

experiência, têm contribuído e servido de referência à maioria dos países europeus, 

destacam-se os trabalhos desenvolvidos pelas inspecções escocesas HMIE, inglesas 

OFSTED e irlandesas ETINI. 

 

A experiência de França é apresentada por Lafond (1998) e teve origem na 

experiência inglesa. A análise que este autor faz situa-se na década de noventa, onde 

muito poucas escolas francesas possuíam a cultura da auto-avaliação, contudo as suas 

práticas avaliativas têm vindo a evoluir. Também Sala (2003) analisa a experiência de 

avaliação de escolas em Espanha e refere que esta se traduziu numa única experiência, 

onde a avaliação externa foi global e formal. Esta experiência foi levada a cabo pelo 

Serviço de Inspecção Espanhol e tratou-se do Plano de Avaliação EVA, que ocorreu em 

todo o território espanhol nos primeiros anos de noventa.  
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A abordagem de Balzan e Dias Sobrinho (1995) direcciona-se para a avaliação 

institucional no Brasil e referem-se à década de oitenta, como aquela a partir da qual se 

sentiu necessidade dessa avaliação institucional, por um lado pela exigência ética da 

prestação de contas à sociedade e por outro pelo mecanismo de fortalecimento da 

instituição pública perante as contínuas ameaças de privatização. Assim, desde o início 

da década de noventa, que a temática da avaliação institucional se passou a associar às 

questões da autonomia e da qualidade. Na Europa foi em Julho de 2004, que o OFSTED 

(inspecção de educação inglesa) publicou um extenso relatório – Improvement through 

inspection – An evaluation of the impact of OFSTED’s work – no qual avalia o impacto 

das inspecções na qualidade da educação, ao longo de vários anos e até 2003. Este 

relatório revela o modo como as inspecções inglesas responderam às mudanças na 

política educativa – currículo, avaliação, autonomia das escolas, etc. 

 

No caso português, o Decreto-Lei nº 540/79 de 31 de Dezembro, veio modernizar 

a concepção de Inspecção, atribuindo-lhe uma nova designação a Inspecção-Geral de 

Ensino. Este foi o primeiro documento que atribuiu à Inspecção funções avaliativas e 

pretendeu por outro lado, distinguir claramente as funções de concepção, de execução e 

de controlo, autonomizando esta função de controlo, desempenhada até então pelas 

Direcções Gerais de Ensino. Neste diploma legal, a Inspecção-Geral de Ensino, foi 

entendida como "serviço de controlo pedagógico, administrativo-financeiro e disciplinar 

no subsistema do ensino não-superior" (art. 2º). Embora a intenção fosse a de avaliar e 

melhorar a escola, o que se pretendia avaliar, era antes o que se fazia na escola à luz do 

que racional e genericamente se considerava que devia ser feito. 

 

A orgânica da Inspecção-Geral de Ensino é reformulada, no Decreto-Lei nº 

140/93 de 26 de Abril e passa a designar-se por Inspecção-Geral da Educação (IGE), 

designação que se mantém até hoje. Este serviço central do ME é dotado de autonomia 

administrativa, com funções de acompanhamento e fiscalização, nas vertentes 

pedagógica e técnica, dos ensinos pré-escolar, básico e secundário e superior. Assim, na 

Portaria nº 572/93 de 2 de Junho, são definidos os seus objectivos, a sua estrutura e a 

sua composição dos núcleos de coordenação e segue uma orientação idêntica à da 

legislação educacional publicada a 26 de Abril. A reestruturação operada na Orgânica 

da IGE, pelo Decreto-Lei nº 271/95 de 23 de Outubro, embora manifeste uma atenção 

particular à relação controlo/melhoria, mantém globalmente o estabelecido pela 
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generalidade da legislação anterior. Na Lei n.º 18/96 de 20 de Junho, é aprovada a Lei 

Orgânica da IGE, onde lhe cabe na área da educação pré-escolar e dos ensinos básico, 

secundário e profissional: conceber, planear, coordenar e avaliar a execução de 

inspecções e auditorias à realização escolar. Verifica ainda os requisitos relativos à 

concessão de autonomia e paralelismo pedagógico. 

 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 233/97 de 3 de Setembro, relativo à Lei 

Orgânica da IGE, ocorre a ratificação do Decreto-Lei nº 271/95 de 23 de Outubro e da 

Lei nº 18/96, de 20 de Junho. No Decreto-Lei nº 70/99 de 12 de Março, atribui-se à IGE  

a representação do Ministério da Educação nas estruturas de gestão e inspecção das 

escolas portuguesas no estrangeiro. Quanto ao Decreto-Lei n.º 213/06 de 27 de Outubro, 

vem definir a modernização da Administração Pública, como um dos instrumentos 

essenciais da estratégia de desenvolvimento do País. Por fim e no decorrer do ano de 

2007, foram publicados três documentos relativos à IGE foram eles o Decreto 

Regulamentar nº 81-B/2007, de 31 de Julho, que aprova a nova estrutura orgânica da 

IGE, em conformidade com a missão e as atribuições que lhe são cometidas pela nova 

Lei Orgânica do Ministério da Educação. A Portaria n.º 827-F/2007 de 31 de Julho, que 

define a missão, atribuições e tipo de organização interna da IGE e a Portaria n.º 827-

G/2007 de 31 de Julho, que define a sua missão, atribuições e tipo de organização 

interna. 

 

Na opinião de Rocha (1999) a partir de Maio de 1996, com a reconfiguração do 

quadro orientador da política de administração da educação, da administração das 

escolas e ainda dos novos regimes de avaliação e formação dos professores, abre-se 

claramente um novo ciclo, no qual são reconhecidas não só a centralidade da escola no 

Sistema Educativo, como também a importância da avaliação da escola enquanto 

organização. Com a publicação do Decreto-Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro que 

aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior, surge uma nova 

etapa em Portugal, as escolas têm que ser avaliadas e essa avaliação tem a supervisão da 

IGE. Actualmente o processo de avaliação das escolas portuguesas, passa por duas 

etapas distintas. A primeira corresponde ao processo da sua auto-avaliação, realizada 

pela própria escola e a segunda etapa corresponde à avaliação externa da escola, que 

terá que ser realizada com a supervisão da IGE.  
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A IGE deve apoiar a avaliação interna e a avaliação externa das escolas. Estas 

avaliações têm sido consideradas como duas estratégias fundamentais no 

desenvolvimento escolar, mas na opinião de Clímaco (2005), o que tem acontecido é 

que têm sido conduzidas como dois processos diferentes. Apesar de alguns projectos ou 

programas de avaliação de escolas, desenvolvidos em Portugal podemos considerar que 

a grande mudança na avaliação de escolas ocorreu a partir de 2006, foi este o momento 

a partir do qual se passou de experiências pontuais para uma experiência gradual, global 

e nacional. O papel da IGE na avaliação das escolas evoluiu de um papel meramente 

fiscalizador e controlador da conformidade normativa, para um papel de avaliação 

integrada ou de avaliação e acompanhamento, emergente do novo quadro de autonomia 

das escolas e dos novos modelos de avaliação institucional escolar. 

 

2.3. Avaliação nas Escolas 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de avaliação de escolas só faz sentido, na perspectiva de Afonso 

(2007), se for entendido como um “instrumento político para uma estratégia de 

reconfiguração da provisão pública da educação” (p.224). Afirma o autor, que se deve 

pensar numa política de avaliação como instrumento de mudança e sugere diversas 

mudanças, quer ao nível da autonomia das escolas, quer na requalificação profissional 

da gestão escolar. Mas para que esta mudança ocorra, será determinante que cada escola 

pública consiga construir o seu projecto educativo e desse modo, deverá ser sobre esse 

projecto educativo que a avaliação deveria incidir. 

 

Considera ainda que em vez de avaliação das escolas, se deveria falar da 

“provisão da educação das escolas” (p.227), visto que se avalia toda a administração da 

educação e não apenas as dinâmicas concretas e os modelos organizativos que cada 

escola conseguiu montar. A avaliação das escolas, para Afonso (2007), só faz sentido se 

A avaliação das escolas é um instrumento de política educativa que colabora no 

esforço global de melhoria da educação, entendida esta melhoria como um 

processo contínuo de elevação das aprendizagens dos alunos e dos resultados 

escolares. Neste contexto, a informação gerada pela avaliação das escolas tem que 

contribuir para a regulação do sistema.        (Marques, A. e Silva, J., 2008, p, 4) 
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estiver associada com uma política activa de promoção de autonomia da gestão escolar, 

e com uma política activa de descentralização da administração da educação.  

 

2.3.1. Avaliação Interna 

 

 

 

 

A avaliação interna é aquela em que o processo é conduzido e realizado 

exclusivamente (ou quase) por membros da comunidade educativa da escola. A sua 

importância é apresentada por muitos autores entre os quais Afonso (2007), Alaíz et al. 

(2003), Clímaco (2005) e Rocha (1999). Esta pode ser definida como a análise 

sistemática de uma escola, realizada pelos membros de uma comunidade escolar com 

vista a identificar os seus pontos fortes e fracos e a possibilitar a elaboração de planos 

de melhoria. Mas Nóvoa (1999) considera que esta avaliação tem como motivação 

principal, o acompanhamento dos projectos de escola no quadro de uma dinâmica de 

desenvolvimento organizacional. 

 

Na maior parte dos países da OCDE, o interesse pela avaliação interna dos 

estabelecimentos de ensino iniciou-se a partir da década de setenta do século passado. 

Nasceu da consciencialização da necessidade de se analisar a escola por dentro, estando 

associada a uma certa descrença no poder das inspecções. Contudo, só a partir dos anos 

oitenta é que essa prática começou realmente a desenvolver-se. Países como a 

Inglaterra, Dinamarca, França, Suécia, Canadá, a par de outros, encetaram e 

incrementaram processos de avaliação interna. Em Portugal, podemos estabelecer uma 

correspondência entre a aplicação do programa PEPT, que foi introduzido a partir de 

1992 em algumas escolas e o despertar do interesse pela avaliação interna. Porém Dias 

(2005) refere que foi o projecto Avaliação da Qualidade da Educação Escolar, 

desenvolvido em 1997-1998, pela comunidade europeia, que forneceu os alicerces a 

nível nacional, para o estabelecimento dessa prática, sendo que o nosso país foi o único 

que lhe deu continuidade, através do projecto Qualidade XXI. 

 

Dias (2005) distingue a avaliação interna a três níveis, a auto-avaliação, quando os 

elementos da comunidade avaliam o seu próprio trabalho, a hetero-avaliação, sempre 

que o trabalho dentro da escola, feito por uns é avaliado por outros membros da 

As organizações precisam de fazer a avaliação interna para serem tidas por 

responsáveis, sérias e bem administradas    (Machado, 2001, p. 60). 
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comunidade escolar e a co-avaliação, nos casos em que o avaliador e o avaliado 

alternam as suas funções. Esta caracterização permite-nos perceber onde se enquadra a 

auto-avaliação. A prática da avaliação é culturalmente relevante tanto na avaliação 

interna como na externa e a flexibilidade inerente à avaliação interna, na perspectiva de 

Herman e Haertel (2005), tem proporcionado uma  maior flexibilidade para incorporar 

as diversas orientações culturais. 

 

As vantagens e as dificuldades da avaliação interna, são referidas por alguns 

autores, mas salientamos a perspectiva de Dias (2005), que diz que a avaliação interna, 

é o processo avaliativo desenvolvido pelos membros da comunidade educativa e como 

tal apresenta inúmeras potencialidades, como por exemplo a participação de toda a 

comunidade escolar neste processo, o que implica o seu envolvimento na análise e 

valorização dos dados recolhidos e na definição de um plano de acção para a melhoria 

escolar bem como a sua responsabilização para o seu efectivo cumprimento. Para a 

autora este tipo de avaliação económica, não exigindo recursos especiais, podendo até 

ser aplicada em todos os estabelecimentos de ensino. A decisão de iniciar um processo 

de “avaliação interna” comporta geralmente, a percepção da necessidade de 

instrumentos e técnicas de avaliação, porém na opinião de Machado (2001), torna-se 

importante formular anteriormente a questão essencial de saber o porquê avaliar a 

escola? As respostas a esta questão “ajudarão a construir os referenciais da avaliação, a 

determinar o que, quando e como avaliar, assim como quem deve ser implicado no 

processo de avaliação” (p.61). 

 

2.3.2. Auto-Avaliação/Avaliação Interna 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de auto-avaliação é considerado por muitos autores como o processo 

de avaliação interna, como tal, existem muitas semelhanças entre estes dois conceitos. 

Na perspectiva de Simões (2007), este conceito emerge nas políticas educativas no 

Qualquer processo de auto-avaliação contém em si uma perspectiva de prestação 

de contas face à comunidade educativa, possui potencialidades para produzir 

conhecimento acerca das diferentes dimensões da escola, preparando-a para o 

confronto com a avaliação externa e para o aprofundamento da sua autonomia, 

isto para além da perspectiva de desenvolvimento que lhe está inerente.  

(Alaíz, Góis, e Gonçalves, 2003, p.34.) 
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quadro de novos referenciais e de “novos instrumentos de governança associada a 

conceitos como eficácia, eficiência e qualidade” (p.39). Para Rocha (1999) as auto-

avaliações das escolas, são marcadas pelo toque específico da sociedade, cultura e 

sistema educativo em que se enquadram as escolas avaliadas e também pelas condições 

próximas da realização dessas avaliações. 

 

A auto-avaliação institucional das organizações escolares encontra-se intimamente 

ligada aos movimentos que nos tempos mais recentes têm decididamente apontado para 

a valorização dos estabelecimentos de ensino. Foi com a publicação do Decreto-lei nº 

115-A/98 de 4 de Maio, que a questão da avaliação interna/auto-avaliação das escolas, 

reapareceu enquanto alvo de uma nova centralidade. Assim, para além da imposição 

legal deste diploma, no que se refere aos diversos relatórios de avaliação a realizar pelos 

estabelecimentos de ensino, outros mecanismos e situações escolares exigem às escolas, 

uma postura continuada de reflexão/avaliação das suas práticas e resultados. É o caso na 

opinião de Costa (1998), da construção dos projectos educativos próprios, da 

participação comunitária nas decisões escolares e ainda a questão estratégica do 

desenvolvimento de processos de contratualização que cada escola, no âmbito da sua 

autonomia, poderá estabelecer com diversos organismos e com as Direcções Regionais 

de Educação. 

 

A auto-avaliação é entendida por Venâncio e Otero (2003), como um processo 

pelo qual os docentes, enquanto grupo de especialistas, põem em discussão a sua escola, 

a fim de melhorar a qualidade do ensino e promove um exame/reflexão sobre o espírito 

e o clima da sua escola. Já Simons (1999) apresenta várias características da auto-

avaliação das escolas e refere que a auto-avaliação, fornece a base para o 

desenvolvimento organizacional mas também, para o conhecimento público das 

problemáticas educativas. 

 

As origens da auto-avaliação, são apontadas pela IGE (2004a) e referem-se ao ano 

de 1998, ano em que os directores-gerais das Administrações Públicas da União 

Europeia (UE) criaram um grupo constituído por peritos, para organizar a cooperação 

entre os seus dezasseis membros (os quinze países e mais a comissão) tendo em vista a 

evolução da administração pública. Surgiram então o Innovative Public Services Group 

(IPSG) e o Common Assessment Framework Group (CAF WG). O IPSG supervisionou 

o desenvolvimento dos trabalhos do CAF WG na concepção e aperfeiçoamento do 
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modelo de auto-avaliação CAF. Este modelo baseou-se num trabalho analítico realizado 

em cooperação com a European Foundation for Quality Management (EFQM), a 

Academia Speyer (Instituto Alemão de Ciências Administrativas) e o European Institute 

for Public Administration (EIPA). 

 

A primeira versão da CAF foi apresentada durante a 1ª Conferência da Qualidade 

das Administrações da União Europeia, realizada em Lisboa. Durante este encontro, os 

responsáveis pelas administrações públicas dos quinze, comprometeram-se a divulgar e 

a promover a utilização da CAF nos respectivos países. A CAF (Common Assessment 

Framework), em português designada por Estrutura Comum de Avaliação, constitui um 

modelo de análise específico para organizações públicas, através do qual um grupo de 

pessoas de uma organização procede à avaliação crítica desta, segundo dois tipos de 

critérios, o critério dos meios de que a organização dispõe para o desenvolvimento das 

suas actividades e o critério dos resultados que a organização obtém exercendo as suas 

competências.  

 

Foi em Outubro de 2002, durante a 2ª Conferência realizada em Copenhaga, que 

foi apresentada a última versão da CAF, que contemplava algumas alterações, 

designadamente ao nível de subcritérios de avaliação. Serviu para conhecer os pontos 

fortes das organizações públicas, bem como as áreas passíveis de melhoria e ainda a 

construção de projectos de mudança, sustentados no conhecimento da organização. As 

suas vantagens relacionavam-se com a forma simples de serem aplicadas, da 

mobilização de toda a organização para a qualidade, da criação de indicadores de 

desempenho para a comparação saudável entre organizações, do conhecimento da 

evolução de uma organização e da aplicação, quer ao nível da organização no seu todo, 

quer ao nível departamental.~ 

 

No seguimento das exigências europeias, Portugal publicou a Lei n.º 31/2002, a 

20 de Dezembro. Neste enquadramento legal a auto-avaliação (artigo 6.º), constitui-se 

como uma das modalidades de avaliação a desenvolver em paralelo com a avaliação 

externa (artigo 8.º), no sentido de “promover uma cultura de melhoria continuada da 

organização, do funcionamento e dos resultados do sistema educativo e dos projectos 

educativos” (artigo 3.º, alínea h), princípios que se baseiam nos pressupostos dos 

movimentos das escolas eficazes. Num documento que aborda claramente a autonomia, 

compreende-se a importância atribuída à auto-avaliação, na medida em que é a 



46 

modalidade que melhor serve a escola como organização autónoma. São inúmeros os 

autores que apresentam uma análise semelhante, entre eles destacamos Alaíz et al. 

(2003), Clímaco (2005), Correia (2008), Dias (2005), Moreira (2005) e Sanches (2003). 

 

Sanches (2003) refere-se a esta lei, como aquela que conseguiu reunir um 

conjunto de objectivos justificativos da necessidade de auto-avaliar a escola, onde se 

promove a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus 

níveis de eficiência e eficácia e ainda da formulação do desenvolvimento de políticas de 

educação e formação. Refere ainda que este diploma consagra muito claramente, o 

discurso da autonomia da escola e da responsabilização. 

 

Os modelos de auto-avaliação das escolas são vários e Alaíz (2007) refere o 

modelo europeu ESSE que foi usado em Portugal pela IGE no Programa Efectividade 

da Auto-Avaliação (2003/2006); o modelo Escocês, HGIOS que foi formulado em 1991 

recorrendo a sete áreas-chave, foi revisto em 2002 e que ainda hoje é bastante utilizado 

e é de grande aceitação em muitos países. Existem ainda outros modelos referidos por 

este autor e usados no âmbito empresarial e actualmente em uso em algumas escolas 

britânicas como é o caso do: Investors in People; Charter Mark; ISSO 9000; Modelo 

EFQM; Balanced Scorecard; dos Modelos comerciais: Tricostar, Serco learning e Angel 

Solutions; Modelo para Escolas com Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(ENABLE). 

 

A auto-avaliação em Portugal e os modelos que já ocorreram no nosso país são 

referidos por inúmeros autores como Alaíz et al. (2003), Campos (2008), Clímaco 

(2005), Coelho et al. (2008) Correia (2008), Dias (2005), Eurybase (2006/2007), Rocha 

(1999) e Venâncio e Otero (2003). Moreira (2005), apresenta as experiências que 

remontam à década de noventa e relativos aos modelos de auto-avaliação promovidos 

pelo Estado ou por outras iniciativas particulares. Os modelos estatais referidos são o 

Observatório da Qualidade da Escola, enquadrado no PEPT criado em 1991 e onde cada 

escola tinha que se auto-avaliar. Também ocorreu o Projecto Qualidade XXI cuja 

coordenação ficou a cargo do IIE, que aproveitou as virtualidades do projecto anterior e 

que o manteve até 2002 nas escolas associadas. Este foi um projecto europeu que 

envolveu uma centena de escolas de dezoito países entre os quais Portugal e que 

consistia na construção de um auto-perfil constituído por doze áreas da vida da escola. 

O último projecto referido foi o Projecto da Efectividade da Auto-Avaliação das escolas 
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promovida pela IGE desde 2005 até 2007 e que apanhou de surpresa as escolas, pois de 

repente viram-se avaliadas em quatro dimensões e nove indicadores, dos quais só 

tomaram conhecimento num encontro que se realizou em Lisboa. 

 

O modelo de auto-avaliação ocorrido em Portugal por iniciativa de particulares, 

apresentado por Moreira (2005), foi um modelo aplicado em escolas particulares e que 

tinha como referência o modelo de excelência da EFQM e que foi promovido por duas 

entidades, a AEEP e a empresa QUAL. Este modelo foi aplicado a estabelecimentos de 

educação pré-escolar e ensinos básico e secundário, sendo necessário ser associado da 

AEEP. Tal como indica Clímaco (2005), este modelo de auto-avaliação baseia-se em 

princípios da gestão e segue um ciclo de acções, designado por “ciclo de melhoria ou o 

ciclo de Deming” (p.211), significando a sequência de acções condutoras da gestão da 

qualidade como planear, executar, verificar e agir. 

 

Uma auto-avaliação é fundamental como estratégia de melhoria e como forma de 

prestação de contas, esta ideia é partilhada por vários autores, destacamos Clímaco 

(2005) e Dias (2005). Santos Guerra (2003a) refere que um processo de auto-avaliação, 

apresenta várias vantagens entre as quais, a possibilidade de colocar em marcha 

processos de auto-análise e a de aumentar a preocupação com os resultados. Bolivar 

(2003) apresenta uma outra forma de auto-avaliação, esta sem prestação de contas, a 

Revisão/Análise Baseada na Escola (RBE). Formalmente, a RBE é um sinónimo de 

auto-avaliação ou auto-revisão/análise institucional enquanto processo iniciado na 

escola, levado a cabo pelos professores dessa escola e normalmente com apoio externo. 

Esta avaliação é formativa e orientada para o desenvolvimento da escola enquanto 

organização, proporcionando aos professores uma oportunidade para reconstruírem os 

seus modos de ver o que está a suceder na escola. Por isso mesmo, ela opõe-se a uma 

avaliação de escolas, com o propósito de prestar contas. 

 

Salientamos Dias (2005) de entre inúmeros autores, que fazem referência à forma 

como decorre um processo de auto-avaliação. Para esta autora as tarefas a desenvolver 

num processo de auto-avaliação distribuem-se por duas fases, a da preparação e a da 

implementação. A fase da preparação inicia-se pela sensibilização da comunidade 

educativa para este processo, partindo de duas condições a informação e a formação. 

Quanto à informação esta deverá ser no sentido de apresentar as vantagens para a 

melhoria da escola e de conseguir que haja vontade em aderir à auto-reflexão. Contudo 
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para criar uma cultura de avaliação, será necessário realizar uma acção de formação 

destinada a toda a comunidade educativa. Também considera fundamental criar uma 

equipa de auto-avaliação da escola que deverá ter um papel fulcral na coordenação e 

gestão do processo de auto-avaliação. 

 

A implementação deste processo de auto-avaliação deverá processar-se num ciclo 

contínuo, ininterrupto, que abrangerá cinco fases, a planificação, a recolha e tratamento 

de dados, a análise e interpretação dos dados, a apresentação das conclusões e a 

aplicação de medidas de acção. Todo este processo deverá começar sempre com o 

retrato da escola ou Agrupamento de Escolas, no momento de partida dando a 

possibilidade para verificar noutros momentos, os progressos ou retrocessos ocorridos. 

Após a aprovação no CP deve ser divulgada a toda a comunidade educativa, através dos 

diversos órgãos, o objectivo corresponde à garantia da adesão de todos os seus 

elementos e assim assegurar o seu comprometimento no processo e nas actividades que 

deverão figurar no PAA. Faz-se a sua interpretação para se chegar a uma avaliação da 

qualidade da escola. Do plano de acção farão parte as medidas consideradas necessárias 

para melhorar uma ou mais áreas e há a necessidade de conceder tempo suficiente para 

que essas medidas implementadas surtam efeito, normalmente nunca menos de seis 

meses. Como a auto-avaliação implica um contínuo recomeço, as ditas medidas deverão 

ser posteriormente, objecto de uma nova avaliação. 

 

Simons (1999) considera que o processo de auto-avaliação das escolas, seja o 

caminho mais estimulante para a melhoria do ensino e da qualidade da educação. Já 

Dias (2005) indica que muitos das reformas curriculares desenvolvidas a nível central, 

passaram por cima do nível local e muitos dos mais recentes esforços de auto-avaliação 

das escolas tendem a permanecer desligados das suas comunidades de referência, o que 

não contribui para um diálogo salutar e de colaboração entre todos os actores educativos 

e sociais (pais, professores, patrões, políticos, directores, escolas, etc). 

 

2.3.3. Avaliação Externa 

 

 

 

 

A avaliação externa só pode atingir o seu principal objectivo, o de ajudar a escola 

a aperfeiçoar-se, se for precedida e acompanhada por uma auto-avaliação 

implementada pela própria escola.         (Lafond, 1998, p.20) 
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A melhoria da qualidade do ensino, constitui uma preocupação constante para os 

responsáveis políticos nacionais e a avaliação das escolas tornou-se na mais importante 

força de mudança cultural na educação durante as últimas décadas. Esta avaliação 

constitui um importante instrumento, para a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Diaz (2003) refere que os programas de avaliação das escolas devem 

orientar-se no sentido de comprovar em que medidas tais instituições, promovem o 

progresso dos seus alunos. A avaliação da qualidade das instituições escolares pode 

realizar-se tanto numa vertente interna, como numa vertente externa, mas a 

administração deve desenvolver processos de avaliação externos para que cada escola 

tenha um padrão objectivo, com o qual possa comparar a informação obtida na sua 

avaliação interna. Assim, a generalização da avaliação externa a todas as escolas, na 

opinião de Coelho et al. (2008), é possível que possa induzir mecanismos sistemáticos e 

abrangentes de auto-avaliação nas escolas. Esta hipótese será tanto mais favorável, se a 

avaliação externa tiver consequências como se prevê, nomeadamente no que diz 

respeito aos contratos de desenvolvimento da autonomia das escolas. 

 

A avaliação externa é um processo realizado por agentes externos à escola 

pertencentes a agências de avaliação públicas ou privadas, ainda que com a colaboração 

indispensável de membros da escola avaliada. Esta avaliação é formal e é realizada por 

especialistas, que possuem formação especializada para a tarefa a desenvolver, tem uma 

duração curta no tempo, recorre sobretudo à utilização de metodologias de carácter 

quantitativo, centra-se predominantemente na análise da eficácia dos produtos, assume 

geralmente um carácter de imposição e pretende regular/controlar o funcionamento da 

instituição e é tendencialmente conflituosa porque interfere nos interesses, motivações e 

objectivos dos actores educativos. A avaliação externa é apresentada como aquela que 

normalmente é decidida por razões de ordem institucional, prendendo-se com 

necessidades de controlo organizacional, ao nível do sistema de ensino. Esta perspectiva 

é apresentada por vários autores entre os quais Alaíz et al. (2003), Clímaco (2005), Dias 

(2005), Nóvoa (1999) e Rocha (1999). 

 

Alguns estudos de carácter comparativo têm vindo a demonstrar que países 

diferentes, ocupando lugares distintos no sistema mundial, estão a percorrer caminhos 

bastante semelhantes no desenvolvimento das políticas de avaliação. Afonso (2002d) 

diz que “estes percursos podem caracterizar-se, genericamente, por um crescente 
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controlo nacional sobre os processos avaliativos, uma imposição cada vez maior de 

uniformidade de estilos, práticas e objectivos, e um aumento da frequência das acções 

de avaliação” (p.62). Em Portugal ocorreram desde a década de noventa alguns modelos 

de avaliação externa das escolas, que foram focados por vários autores como Alaíz et al. 

(2003), Clímaco (2005), Eurybase (2006/07), Moreira (2005) e Rocha (1999) e que 

permitiram chegar ao actual modelo da IGE. A publicação das Leis da Avaliação do 

Ensino Superior e do Ensino Não-Superior, tornou obrigatória a avaliação externa e a 

auto-avaliação e constituiu um reconhecimento da importância destes mecanismos de 

regulação, na melhoria dos desempenhos e na definição das políticas educativas. Só em 

2006, quatro anos após a publicação da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, foi possível 

efectuar uma primeira fase dessa avaliação, através do projecto-piloto de avaliação 

externa resultante da publicação do Despacho Conjunto nº 370/2006, de 3 de Maio. Este 

despacho definia um grupo de trabalho que tinha por missão definir referenciais para a 

auto-avaliação dos estabelecimentos de ensino portugueses, para a sua avaliação externa 

e ainda conseguir aplicar esses referenciais num número restrito de unidades de gestão 

(entre 20 e 30), seleccionadas em articulação com os serviços do ME. 

 

Oliveira et al. (2006) iniciaram a sua actividade, em Janeiro de 2006 e basearam-

se no quadro de referência da avaliação externa de experiências nacionais e 

internacionais, nomeadamente a Avaliação Integrada desenvolvida pela IGE nos anos 

1999 a 2002, a metodologia proposta pela EFQM e a metodologia desenvolvida no 

projecto HGIOS da Escócia. Chegou então a cinco domínios, partindo dos resultados 

académicos obtidos: 1 - Como conhece a escola os resultados dos seus alunos, quais são 

e o que faz para garanti-los? 2 - Para obter esses resultados que serviço educativo presta 

a escola, e como o presta? 3 - Como se organiza e é gerida a escola para prestar esse 

serviço educativo? 4 - Que lideranças tem a escola e que visão e estratégia está por trás 

da organização e gestão? 5 - Como garante a escola o controlo e melhoria deste 

processo?  

 

Uma das “exigências” de participação neste projecto-piloto de avaliação externa 

de escolas, era a escola ter realizado anteriormente a sua auto-avaliação. Ora tal como 

nos diz Alaíz (2007), qualquer escola para fazer a sua auto-avaliação deve ter sempre 

como base o critério da qualidade da avaliação, caso contrário se não tiver qualidade, 
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isto é “se além de mostrar e provar, não servir para melhorar as práticas existentes numa 

perspectiva de avaliação e melhoria constantes” (p.4), não é conveniente realizá-la. 

 

Com o Projecto-Piloto de Avaliação Externa de Escolas, Oliveira et al. (2006) 

responsáveis por esta experiência de grande importância, apresentaram no seu relatório 

final, os aspectos mais determinantes desta sua experiência. Salientaram que o modelo 

de avaliação externa das escolas a implementar pela IGE, deveria manter os pontos 

fortes e fracos, que não se deveria limitar a identificar as suas dificuldades e lacunas, 

que deveria valorizar as suas realizações e potencialidades e que deveria proporcionar o 

reconhecimento social do trabalho desenvolvido pelas escolas. A IGE deveria seguir o 

mesmo modelo e manter a participação externa à organização responsável pela 

avaliação. O acesso a informação sistemática sobre as escolas, a sua população, os seus 

resultados e o seu contexto, foi considerado imprescindível. 

 

No ano lectivo 2006/2007, passou-se a uma segunda fase de avaliação externa das 

escolas portuguesas, mas agora com o contributo da IGE, que se orientou pelas 

recomendações do relatório do Projecto-Piloto e que envolveu 100 escolas. No decorrer 

do ano lectivo 2007/2008 foram avaliadas 273 escolas e agrupamentos e no ano lectivo 

2008/2009, a IGE está a avaliar 287 escolas e agrupamentos. 

 

No relatório nacional da IGE (2008) relativo à organização do ano lectivo 2007-

2008, bem como no relatório de avaliação externa das escolas 2007-2008 da IGE (2009) 

e ainda na apresentação realizada por Azevedo (2009), no Seminário Avaliação das 

Escolas: Auto-Avaliação e Avaliação Externa, foram apresentados os objectivos da 

avaliação externa: i) fomentar nas escolas uma interpelação sistemática sobre a 

qualidade das suas práticas e dos seus resultados; ii) articular os contributos da 

avaliação externa com a cultura e os dispositivos da auto-avaliação das escolas; iii) 

reforçar a capacidade das escolas para desenvolverem a sua autonomia; iv) concorrer 

para a regulação do funcionamento do sistema educativo; v) contribuir para o melhor 

conhecimento das escolas do serviço público de educação, fomentando a participação 

social na vida das escolas. 

 

No final de cada ano lectivo, a IGE elabora e publica no seu sítio da internet, os 

seus relatórios de avaliação externa desenvolvidos nesse ano lectivo. Com este seu 

procedimento tem sido possível fazer reajustamentos ao seu programa de avaliação de 
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escolas. Também os pareceres apresentados pelo CNE, que de acordo com a Lei nº 

31/2002, correspondem ao organismo responsável pela avaliação dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, competindo-lhe a emissão de 

opiniões, pareceres e recomendações previstas no Decreto-Lei nº125 /82 de 22 de Abril. 

 

Marques e Silva (2008) como relatores/conselheiros do CNE, referem que o 

modelo de avaliação adoptado desde 2006, apresenta três fases no processo, a fase de 

preparação, que antecede a visita da equipa de avaliação às escolas, a fase crucial de 

visita às escolas e a fase final, que a sucede as fases anteriores. Relativamente à fase 

preparatória, estes autores consideram que existem alguns pontos positivos nesta fase do 

processo de avaliação externa, realizado pela IGE, contudo uma das suas críticas dirige-

se para a formulação pouco clara dos objectivos da avaliação externa e para o 

posicionamento de todos os domínios desta avaliação com o mesmo patamar valorativo 

(1 - resultados; 2 - prestação do serviço educativo; 3 - organização e gestão escolar; 4 - 

liderança; 5 - capacidade de auto-regulação e progresso da escola.). Consideram que o 

domínio resultados, deveria merecer uma valorização especial, uma vez que 

consubstancia toda a acção da escola e ainda mais que os restantes domínios, têm o seu 

impacto no domínio resultados. Também criticam a explicitação da escala de avaliação, 

de “ponto fraco e ponto forte, fracos e fortes perante que padrões de medida? ” (p.10).  

 

Salientam estes autores como pontos positivos, a existência de um sítio 

electrónico intitulado “Avaliação Externa da Escolas”, que é facilmente localizável e 

que constitui uma fonte nuclear de informação para os diversos agentes envolvidos, a 

existência de um guião para a preparação dos textos de apresentação das escolas e ainda 

a estrutura adequada desta fase avaliativa. 

 

Acrescentam duas sugestões, a primeira consiste na integração dos elementos a 

fornecer à equipa de avaliação, uma apreciação global dos alunos sobre a sua escola e a 

segunda consiste na caracterização da escola realizado num formato proposto pela IGE, 

explicitado num documento com a designação “Tópicos para a Apresentação da 

Escola”, acessível na sua página electrónica. A preparação deste texto deverá tomar 

como ponto de partida os documentos da auto-avaliação e reorganizar a informação da 

forma requerida. Esta solução permite às escolas, na opinião de Marques e Silva (2008), 

adoptar ou não o modelo de auto-avaliação, mas parece mais provável que estas venham 
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a considerar conveniente adoptar modelos de auto-avaliação próximos da estrutura 

fixada pela IGE. 

 

A segunda fase deste processo, acontece quando ocorre a visita às escolas pela 

equipa de avaliadores. Marques e Silva (2008) referem que a constituição dos painéis 

corresponde a um passo crítico, pois depende do envolvimento de toda a comunidade 

escolar e a fiabilidade da imagem da escola apreendida pelos avaliadores. O 

estabelecimento dos painéis obedece a um figurino fornecido pela IGE e assenta 

largamente na auscultação dos diversos órgãos da escola, surgindo como 

excessivamente institucional. Nesta etapa do processo estes autores criticam a duração 

das visitas às escolas, pois consideram que em numerosos casos é manifestamente 

insuficiente esta duração da visita. Como ponto positivo fazem referência à presença de 

um perito externo à IGE na equipa de avaliadores, porque ajuda a atenuar a imagem 

inspectiva do processo. Sugerem que as equipas de avaliadores, deveriam visitar todas 

as escolas que os constituem, para respirar o ambiente escolar e conhecer directamente 

as instalações, contribuindo desse modo, para um maior envolvimento da comunidade 

escolar no processo de avaliação e propõem que as visitas possam ser prolongadas até 

quatro dias nos Agrupamentos de maiores dimensões. 

 

Consideram os painéis constituídos para o momento da vinda da equipa de 

avaliadores à escola, deveriam englobar elementos não integrados em órgãos formais, 

escolhidos aleatoriamente entre os interessados. Consideram ainda que a observação de 

aulas, deveria ter outra relevância, visto que é na sala de aula, que se vive o essencial do 

processo educativo. Compreendem a dificuldade de incluir a observação de aulas no 

sistema de avaliação universal, mas em alternativa sugerem a inclusão, nos elementos 

fornecidos pela escola à IGE, os resultados de observações cruzadas de aulas. Parece-

lhes desejável que as escolas implementem um sistema de supervisão cooperativa das 

aulas e mantenham obrigatoriamente um registo formal dos resultados. Seguindo a 

recomendação do estudo-piloto consideram muito importante que a equipa inspectiva, 

no final da visita deveria fazer um debate interno, para corrigir interpretações erradas, 

acrescentar dados e informações em falta e assim, contribuir para a qualidade da 

avaliação final. 

 

Salientam estes autores, que na última fase da pós-avaliação, as escolas tomam 

conhecimento dos resultados da sua avaliação através de um relatório elaborado pelos 
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avaliadores, que também fica disponível na página electrónica da IGE. A estrutura 

desses relatórios é padronizada, onde as classificações obtidas e a análise crítica 

associada, podem ser contestadas pela escola por escrito, através do contraditório. O 

contraditório é então analisado pela equipa de avaliação que se acolher a contestação, 

pode introduzir alterações no relatório, contudo o relatório é disponibilizado 

publicamente apenas na versão final alterada, o que dificulta a leitura do processo pelos 

interessados. Marques e Silva (2008) sugerem então, que seja disponibilizado 

publicamente o relatório inicial, o eventual contraditório quando exista e a versão final 

alterada do relatório. Estes autores criticam esta fase do processo, porque o simples 

fornecimento à escola de um diagnóstico externo dos seus problemas, louvável por si 

mesmo, “não parece tirar partido de todo o potencial do processo avaliativo, nem fazer 

jus ao esforço pedido aos intervenientes, avaliadores e avaliados” (p.12). Consideram 

ainda que para as escolas com avaliações negativas, importa estabelecer em conjunto 

com elas, programas de recuperação e desenvolvimento, em estreita articulação e com 

co-responsabilização na sua execução da administração escolar. 

 

Na análise de resultados, estes autores consideram que o número de escolas 

avaliadas e o facto de as avaliações terem incidido sobre instituições que aderiram de 

forma voluntária a este processo impede que se infira para o total. A constatação de que 

os resultados globais evidenciados por esta avaliação, que são francamente positivos, 

parece contrariar a imagem que a sociedade em geral manifesta, sobre a escola pública e 

o respectivo corpo docente. Salientam que os pontos fortes identificados pelo relatório 

de avaliação, dizem respeito a aspectos instrumentais, sendo o sucesso escolar e a 

articulação e sequencialidade na prestação do serviço educativo, os factores de 

avaliação mais referenciados como fragilidades, o que não pode deixar de constituir 

motivo de preocupação, Marques e Silva (2008) consideram fundamental a existência 

de uma reflexão cuidada e criticam o relatório da IGE, pela ausência de uma meta-

leitura dos resultados, talvez justificada pela escassez de elementos avaliados, mas 

consideram importante suprir esta situação no futuro. 

 

Para estes autores a avaliação deve tornar-se uma prática regular tendo como fim a 

inovação das práticas e o progresso nos resultados atingidos, exigindo por isso que os 

objectivos das escolas e do sistema estejam claramente estabelecidos. Concluem o seu 

parecer com algumas orientações de carácter recomendatório, destacamos a que se 
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refere à Lei nº31 / 2002, de 20 de Dezembro, que aprova o sistema de avaliação da 

educação e do ensino não-superior, mas o que tem ocorrido é a avaliação apenas às 

escolas, ficando de fora a administração educativa. Destacamos também que a avaliação 

interna/auto-avaliação tem de assumir uma particular centralidade e articulação com a 

avaliação externa. Para o desenvolvimento dos processos de avaliação interna e externa 

das escolas, deve-se pôr em prática e celebrar contratos de autonomia em consonância 

com as diferentes realidades e contextos. Referem ainda que o instrumento de avaliação 

merece uma revisão e aprofundamento noutros aspectos, como os padrões de medida de 

escala, a ponderação dos diferentes indicadores para efeito de uma apreciação global, a 

inclusão de elementos de observação de aulas e a aferição de resultados da acção 

educativa da escola. 

 

Santos Guerra (2000) considera que, quando a instituição pede a colaboração de 

avaliadores externos, está em perfeitas condições para se apropriar das conclusões do 

relatório e que esse pedido pressupõe uma abertura à reflexão. Santos Guerra (2003a) 

considera ainda necessário que o processo de avaliação externa de uma escola, seja 

efectuado por especialistas independentes do meio escolar e que se torna importante 

“estabelecer estratégias iniciais de negociação, que equacionem o processo de avaliação 

como uma experiência enriquecedora para a escola” (p.165). Este autor refere que o 

processo de avaliação externa, deverá completar-se com o processo de auto-avaliação 

institucional e com o processo de co-avaliação, isto é a combinação do processo de 

avaliação externa e interna. Também este processo é referido por Dias (2005), que 

acredita que esta combinação entre a avaliação interna e a avaliação externa 

corresponde a um “trabalho conjunto que poderá resultar numa melhoria da qualidade 

educacional” (p.36). As escolas estão à procura de reconhecimento e credibilidade, isto 

é reconhecido por Alaiz et al. (2003), podendo a avaliação externa restituir-lhes “parte 

da confiança perdida e ser exibida como um selo de garantia da qualidade” (p.17). 

 

As mudanças que se prevêem nas escolas portuguesas serão determinantes e 

sentidas por todos: escola, professores, alunos e comunidade em geral. Cada um terá o 

seu papel e todos, de forma colaborativa, deverão implementar esta mudança e ajudar a 

organização escolar a crescer, para benefício de toda a sociedade portuguesa. 

É, no mínimo, ingénuo acreditar que a realidade se deixa "fotografar" 

pela "máquina fotográfica" do avaliador. (Santos Guerra, 2003a, p.179) 
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2.3.4. Avaliação Interna VS Avaliação Externa 

 

 

 

 

 

 

A avaliação interna ou externa formalizou-se e tornou-se objecto de interesse 

público. Tal como refere Clímaco (2005), o objectivo da avaliação interna, enquanto 

processo de regulação e controlo, é potenciar as capacidades de melhoria existentes na 

instituição e nos agentes responsáveis pelos programas de avaliação, tornando-os 

conscientes do seu potencial e orientando o investimento das energias para estratégias 

adequadas aos melhores resultados. Já a avaliação externa é formal, obedece a um 

programa encomendado e negociado com uma entidade. 

 

Estas duas formas de avaliação de escola são, na opinião de Alaíz et al. (2003), 

por vezes apresentadas uma contra a outra, uns preferem a avaliação externa, por a 

considerarem objectiva, baseada em dados quantitativos, que facilita comparações entre 

escolas permitindo desse modo, definir elevados padrões de qualidade exigíveis a todas 

as escolas. Outros defendem a avaliação interna, por a entenderem mais válida, 

consideram-na mais capaz de traduzir a complexidade da actividade educativa levada a 

cabo numa escola do que a avaliação externa, que está limitada necessariamente a um 

número reduzido de indicadores. 

 

A avaliação interna e a avaliação externa para Lafond (1998) não são antinómicas 

são pelo contrário, complementares e cada uma delas tem necessidade da outra. O ideal 

para este autor é que a primeira fase da avaliação seja feita pelos próprios avaliados, ou 

seja que se promova a auto-avaliação antes da chegada da equipa externa de 

avaliadores. Apesar das diferenças entre estes dois tipos de avaliação, Dias (2005) 

reconhece, o inegável contributo da avaliação interna como motor do aperfeiçoamento 

da escola e da sua melhoria contínua. Considera também vantajoso que este tipo de 

avaliação venha a ser complementado pela avaliação externa, focando a necessidade 

desta avaliação externa, apoiar metodologicamente a avaliação interna. Refere ainda que 

a prática isolada da avaliação externa, não vai operar uma mudança de fundo na 

instituição e que o seu carácter de imposição, leva-a a estar logo à partida, indiferente 

A relação entre avaliação interna e externa é cada vez menos uma relação 

adversativa ou dicotómica. É hoje consensual que o desenvolvimento das escolas 

precisa das duas abordagens, e que estas representam duas faces de um mesmo 

processo reflexivo.       (Clímaco, 2003, p.124) 
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ou refractária a este processo, acredita num processo de avaliação que se centre no seio 

da escola, embora articulado com a avaliação externa. 

 

Também Dias Sobrinho (1995) ao referir-se à avaliação institucional, considera 

que esta avaliação deve combinar a auto-avaliação com a avaliação externa, os factores 

quantitativos e os qualitativos, os processos e os resultados e associa na sua metodologia 

a uma metaavaliação. Considera que este trabalho conjunto poderá resultar uma 

melhoria da qualidade educacional. Marques e Silva (2008) apresentam como condição 

básica para o desenvolvimento dos processos de avaliação interna e externa das escolas, 

a celebração de contratos de autonomia, em consonância com as diferentes realidades e 

contextos. 

 

Por fim, Oliveira (2007) afirma também que é essencial apostar na relação da 

avaliação externa com a auto-avaliação, mas considera que não se pode esperar que a 

avaliação seja um passo “definitivo”, o seu valor está na medida em que a escola for 

capaz de provocar diálogos internos e de confrontar as diferentes leituras internas das 

estratégias e dos seus resultados, com o olhar externo. “Não ficar quieto, mas não alterar 

tudo todos os dias: dar tempo de análise e reflexão, assegurar a manutenção do essencial 

e mudar o que deva ser mudado” (p.33). Neste mesmo sentido encontramos a opinião de 

Afonso (2007), que considera que a avaliação externa só faz sentido numa lógica de 

meta-avaliação, onde a uma leitura exterior sobre os resultados obtidos, seja possível 

definir as estruturas de auto-avaliação da escola. Neste sentido, será possível construir 

uma imagem à semelhança do que se passa a nível nacional e “alimentar assim o vector 

da prestação de contas em termos nacionais” (p.227). 

 

2.4. A Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

É no interior da escola que primeiramente se devem debater as mudanças, sejam 

elas organizacionais ou pedagógicas, de forma a que se vá criando uma identidade 

estruturada nas relações entre todos os actores do espaço educativo e capaz de se 

relacionar com o exterior.       (Freitas e Afonso, 1999, p. 9). 
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2.4.1. Escola como Organização Aprendente 

 

 

 

 

 

 

A escola é para Costa (2003), observada a partir de várias imagens 

organizacionais, onde cada uma delas apresenta linhas de força identificadoras, mas 

todas estas metáforas são complementares na compreensão da organização escolar. Será 

então com base nos seus modelos burocrático, empresarial, político, “anárquico” e 

institucional que teremos que pensar num processo de avaliação de uma escola e desse 

modo proceder a mudanças na procura da qualidade do seu ensino. A Escola como 

organização é uma entidade social complexa onde se inter-relacionam várias estruturas 

e múltiplos intervenientes: alunos, pessoal docente, pessoal não docente, pais e 

comunidade em geral, contribuindo todos para uma mesma finalidade e missão. Brito 

(1998) diz que  

 

 

 

 

 

 

 

Vicente (2004) considera a escola como uma organização, porque é 

essencialmente constituída por pessoas, relações e processos e que “o sistema educativo 

não conseguiu ainda libertar-se do modelo de organização burocrático, propiciador da 

rotina e da inércia, inibidor dos processos de inovação, criatividade e mudança” (p.78). 

Teremos que ver a Escola como um meio determinante de formação dos homens e 

mulheres do futuro, que “molda”os seus alunos para a sociedade portuguesa das 

próximas décadas. 

 

Sendo a escola considerada por muitos autores como uma organização aprendente 

e que tem que realizar sistematicamente uma aprendizagem organizativa, resolvemos 

procurar a definição de aprendizagem organizacional e encontramos inúmeros autores e 

Cada escola é única em si mesma, com a sua própria cultura, contextos e 

"histórias”, o que não permite trabalhar à base de fórmulas e conteúdos 

semelhantes. (…). É que os conflitos e problemas são, como sabemos, parte 

integrante e substantiva dos processos de mudança.      (Bolivar 2003, p.167) 

“A escola tem por Missão desenvolver global e equilibradamente o 

aluno, nos aspectos intelectual, sócio-educativo, psicomotor e cultural, 

com vista à sua correcta integração na comunidade, atitude fundamental 

de todos (…) os que têm intervenção na construção de um sucesso 

escolar e educativo efectivos, para obtenção de “Homens Formados” 

com qualidade” (p. 8). 



59 

definições, pelo que distinguimos apenas alguns. Cunha et al. (2007) definem-na como 

“o processo através do qual uma organização adquire continuamente novo 

conhecimento e se ajusta tendo em vista adaptar-se com sucesso às mudanças na 

envolvente interna e externa, e manter a sua existência e o seu desenvolvimento 

sustentáveis” (p.704). Leite (2003) considera que só existe aprendizagem organizacional 

quando a organização tenta corrigir os erros e esta sua ideia está associada à “escola 

curricularmente inteligente” definindo-a como uma organização que aprende e que 

“facilita a aprendizagem de todos os seus membros e continuamente se transforma a si 

própria” (p.125). 

 

Tal como as empresas, as comunidades escolares na opinião de Santos Guerra 

(2000), não podem ser explicadas pelas características gerais que globalmente 

partilham, “cada uma é diferente, embora todas tenham aspectos em comum. Cada 

instituição tem a sua história, o seu contexto, tem um carácter único, é irrepetível, 

mutável e dinâmica… Cada uma tem a sua identidade” (p.37). Na opinião deste autor, a 

comunidade educativa é composta pelos professores, mas também pelos pais e mães, 

pelos alunos e pelo pessoal administrativo e de serviços, onde todos ensinam e todos 

aprendem. A organização “está directamente ligada à direcção das escolas, aos 

mecanismos de participação, ao nível da autonomia, à generosidade e adequação dos 

meios e à racionalidade dos espaços… Não basta ter bons profissionais, mas antes 

dispor de boas organizações onde estes possam trabalhar de forma correcta e adequada” 

(p.70). Morgado (2004) tratando o tema da qualidade na educação refere que é 

importante para as escolas estabelecerem modelos cooperativos, partilhados e com 

definição de objectivos comuns, promovendo culturas de cooperação. Salienta ainda que 

o isolamento dos indivíduos dentro da organização, a manutenção de culturas 

individualistas não permite às escolas uma evolução para a qualidade.~ 

 

O conceito de qualidade da educação é uma aspiração antiga e tal como nos diz 

Góis e Gonçalves (2005), “existe um efeito de escola, as escolas fazem a diferença” 

(p.31). Essa diferença relaciona-se com a cultura ou ethos das escolas e que é 

representada na elaboração e implementação do seu projecto educativo. Também Santos 

Guerra (2000), refere que a cada comunidade escolar tem o seu Projecto Educativo que 

surge da discussão, da preocupação com os alunos e com a sociedade onde está inserida. 

Este projecto não é um mero documento, mas sim “um elemento regulador da acção 
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porque surge da reflexão e da intenção conjunta de todos os seus membros e está 

relacionado com o conhecimento, mas também com a ética” (p.40).  

 

2.4.2. Agrupamento de Escolas 

 

 

 

 

Procurámos entender esta noção e encontrámos diversos autores que tratam este 

assunto, Alaíz et al. (2003), Castro (2007), Ferreira (2000), Lemos e Silveira (2000), 

Pinto (1998), Simões (2005) e Silva (1998). Alaíz et al. (2003) distinguem dois 

conceitos de escola com o recurso a duas expressões a escola-instituição, para referir a 

escola em geral e escola-organização, para designar uma escola em particular. Neste 

segundo caso surge o sentido de unidade administrativa do sistema educativo, onde uma 

escola pode até estender-se por vários edifícios, como é o caso dos actuais 

Agrupamentos de Escolas. Ferreira (2000) refere que esta noção surgiu pela primeira 

vez em 1996/97, no âmbito do Projecto Educação Primeira coordenado por João 

Formosinho, cujo objectivo principal foi identificar e reflectir sobre os problemas do 1º 

ciclo do ensino básico e de propor soluções para os mesmos. 

 

A constituição dos Agrupamentos de Escolas dá-se com o Despacho nº27/97, que 

abriu caminho à constituição de Agrupamentos de Escolas de dois tipos: horizontais e 

verticais. Os primeiros correspondem aos agrupamentos de estabelecimentos do 1º ciclo 

do ensino básico e da educação pré-escolar e os segundos aos agrupamentos destes 

primeiros níveis com estabelecimentos dos 2° e 3° ciclos do ensino básico. O arranque 

definitivo para a constituição dos Agrupamentos de Escolas dá-se com o Regime de 

Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos da Educação Pré-escolar e 

dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei nº 115A/98. Neste decreto 

os artigos 5º e 6º estão dirigidos para o Agrupamento de Escolas. No Artigo 5º é 

apresentada a sua noção e as suas finalidades e no Artigo 6° são definidos os princípios 

gerais sobre Agrupamentos de Escolas. 

 

Com este diploma de 1998, foram renovadas as condições para a criação de 

Agrupamentos de Escolas e definido o prazo limite 1999-2000, para o reordenamento 

Os Agrupamentos de Escolas constituem importantes oportunidades de 

“aprendizagem da autonomia”, sobretudo para as escolas e professores dos 

primeiros níveis de educação e ensino       (Ferreira 2000, p.145) 
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da rede escolar através da constituição de Agrupamentos de Escolas, contudo verificou-

se que apesar de previsto esse limite, o reordenamento não ocorreu. Surge então o 

Despacho nº 13 313/2003 que determinou que até ao final de Junho de 2003 todos os 

Directores Regionais de Educação deveriam apresentar propostas de agrupamentos, 

devendo todo o processo estar concluído no inicio do ano lectivo de 2004-2005. Foi 

então este o ano da organização das escolas portuguesas por Agrupamentos de Escolas, 

uns horizontais e outros verticais e apesar de alguma contestação nessa altura, esta 

organização veio contribuir para uma melhor articulação entre os diferentes ciclos do 

ensino básico. 

 

2.4.3. Cultura da Escola 

 

 

 

 

A cultura de uma escola é caracterizada como a personalidade da escola, onde 

existe consistência entre as suas decisões e acções. Esta ideia é partilhada por muitos 

autores, entre eles encontramos Bolivar (2003), Herman e Haertel (2005), Lafond et al. 

(1999), Nóvoa (1995), Sergiovanni (2004a) e Teixeira (2002). Para Teixeira (2002) a 

cultura é um processo essencialmente social, a partir do qual os alunos e todos os que 

trabalham na instituição se encontram envolvidos pelas interacções constantes em que 

criam e recriam a cultura escolar como “produto de numerosos factores internos e 

externos à própria escola, essa cultura determina o tipo de organização, definindo a 

posição dos sujeitos e dos recursos nesse processo” (p.45). 

 

A cultura de escola é defendida por Barroso (2005), como a existência de um 

conjunto de factores organizacionais e processos sociais específicos, que relativizam a 

cultura escolar, enquanto expressão dos valores, hábitos, comportamentos, transmitidos 

pela forma escolar de educação a partir de determinações exteriores. Já Fernández e 

Guitérrez citados por Venâncio e Otero (2003), consideram a cultura como a confluência 

de todos os elementos do sistema relacional da escola, ou seja a comunicação, a 

participação, os conflitos, o estilo educativo e o clima como processos interactivos que 

geram um tecido de crenças, suposições, valores e rituais partilhados, difíceis de mudar, 

A cultura escolar, numa conhecida formulação é, ao mesmo tempo, a maior 

barreira para a mudança, e por isso mesmo, a melhor ponte para a melhoria.  

(Bolivar 2003, p.286) 
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mas consideram-no como o único instrumento que permite à própria comunidade 

educativa, modificar e melhorar realmente o seu funcionamento. 

 

Pol et al. (2007) referem que a cultura de uma escola, se encontra nas relações 

entre a reforma escolar, as inovações pedagógicas, a autonomia e o desenvolvimento 

das escolas, aproximando-se da noção de cultura organizacional, sociedade cultural e 

cultura colectiva. Para estes autores a cultura da escola é praticamente ilimitada e tende 

a estar associada à escola e às pessoas que se relacionam no seu interior. Para Carvalho 

(2006) e face a uma cultura escolar global de “tendência homogeneizante”(p.8), deve-se 

considerar a realidade local e particular que frequentemente intervém nas orientações e 

directrizes provenientes de um nível macro. 

 

Sergiovanni (2004a) está de acordo com a perspectiva de Habernas, quando este 

autor distingue três dimensões: a cultura, a comunidade e o indivíduo, referindo que 

uma escola tem personalidade, quando existe consistência entre o seu “mundo-da-vida” 

(p.39) e as suas decisões e acções. A cultura fornece as crenças e os sistemas de normas 

de que as pessoas necessitam para viver o sentido e o significado. Uma escola 

demonstra personalidade quando essa cultura é consistente com os objectivos e fornece 

as normas que guiam o seu comportamento. A comunidade fornece as relações 

necessárias para que as pessoas possam estar ligadas, dar valor aos outros e ser 

valorizadas pelos outros. O indivíduo fornece as competências individuais necessárias 

para desenvolver e compreender os seus próprios “mundos-da-vida” individuais. Uma 

escola demonstra personalidade quando os objectivos, as esperanças e as necessidades 

dos seus membros individuais são levados a sério pela sua cultura, ao mesmo tempo que 

estes membros estão comprometidos com um bem comum. 

 

As razões que explicam a cultura da escola são apresentadas por Clímaco (2005) 

como um factor dificilmente mutável e mudável, devido aos valores comuns, em que a 

própria instituição assenta. Para esta autora, não existe uma só cultura de organização, 

mas várias sub-culturas, onde existem culturas de grupo, que podem funcionar como 

forças de fractura organizacional. O desenvolvimento organizacional da última década, 

mostrou que as mudanças das políticas sem a mudança de cultura, é uma pura futilidade 

e frustração, opinião manifestada por Reeves (2006). Este autor considera que para 

mudar a cultura de uma escola é necessário definir aquilo que consistirá o foco da 

mudança, reconhecer a importância das acções e usar as ferramentas de mudança 
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adequadas à escola, distinguindo os rituais e as tradições, as ferramentas de poder, de 

gestão e de liderança e disponibilizar-se para fazer “todo o serviço”. Este autor 

considera ainda que o verdadeiro desenvolvimento organizacional começa com a 

mudança da cultura e esta começa nos órgãos de gestão da escola, cabendo ao seu 

Director um papel determinante. 

 

2.4.4. Liderança 

 

 

 

 

 

A liderança tal com a defende Castanheira e Costa (2007), é um conceito que 

apresenta uma definição difícil e que tem sofrido diversas interpretações teóricas ao 

longo do século XX e neste inicio do século XXI. Existem inúmeras definições de 

liderança, umas com visões mecanicistas, onde o líder é visto como alguém que possui 

determinadas características inatas ou adquiridas através do treino e que se adapta às 

circunstâncias e ao contexto em que a organização se insere. Outras com visões 

culturais, onde o líder é visto como um gestor, como alguém que utiliza os valores e a 

missão para criar na organização um sentido comum de identidade e de mobilização 

para a prossecução de objectivos organizacionais. As organizações têm sido vistas como 

instáveis e imprevisíveis e os seus líderes como actores que têm de gerir conflitos, 

utilizar o seu poder e manejar processos de influência perante um cenário com um grau 

elevado de ambiguidade, complexidade e incerteza. 

 

Para Sergiovanni (2004a), as escolas necessitam de uma liderança especial porque 

são locais especiais. Este autor considera que as escolas partilham com outras 

organizações, requisitos comuns de gestão que asseguram o cumprimento de objectivos 

organizacionais básicos, como competência, confiança, estrutura e estabilidade. As 

escolas pertencem aos pais e aos filhos, interagem com as necessidades das empresas, 

igrejas e outros grupos locais e têm uma relação única e privilegiada com os governos 

estatais. Os líderes escolares na opinião deste autor, devem conseguir fomentar o 

consenso e o empenho necessários para fazer com que a escola trabalhe para todos e 

Num mundo complexo nenhum líder, instituição ou Nação pode ou deve 

controlar tudo. A liderança sustentável é uma liderança distribuída. 

(Hargreaves e Fink, 2007, p.33) 
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onde o líder escolar deve tentar proteger o “mundo-da-vida de uma eventual 

colonização pelo mundo-dossistemas” (p.173).  

O conceito de liderança continua a ser focalizado na figura dos responsáveis de topo, nos 

órgãos de gestão executiva, embora as estruturas de gestão intermédia sejam também alvo de 

atenção. Como menciona Bolívar (2003) “a liderança exercida de forma transformadora pode 

contribuir para a mudança da cultura escolar” (pp.263) e apresenta funções de cariz muito 

diferente. A direcção da instituição educativa tem funções administrativas ou de gestão, 

indispensáveis ao bom funcionamento da escola e sem as quais, o restante pessoal se sentiria 

bastante limitado no desempenho da sua missão. Já o líder escolar deve actuar como facilitador 

da mudança nas instituições educativas e a sua acção “pode ser negativa ou positiva, dependendo 

do contexto” (p.258), organizativo de uma escola. Para Pereira (2004) a liderança é “um 

comportamento intragrupal de seguimento de uma pessoa, que orienta a acção do grupo de forma 

tacitamente consentida e afectivamente desejada” (p.361). 

 

As escolas, na opinião de Glanz (2003), precisam de dirigentes capazes de admitir a sua 

ignorância, sem medo de apoiar programas e métodos controversos e que estejam, também, 

empenhados no tratamento justo de todas as pessoas, capazes de suscitar nos outros, paixão 

pelo trabalho. Os bons líderes “lideram de forma responsável quando são fiéis à sua 

personalidade de liderança” (p.134). Este autor considera que os líderes educacionais devem 

estar preparados para lidar com as questões políticas, económicas, sociais e tecnológicas 

inerentes ao ensino. As instituições educacionais são demasiado complexas, para esquemas 

centralizados de liderança. Os líderes de topo das escolas deverão dar maior importância aos 

seus líderes intermédios e “todos” serão determinantes nesta organização complexa. As 

orientações dadas às escolas e aos seus líderes terão que ser bem coordenadas para permitir a 

qualidade do ensino no nosso país. 

 

As lideranças, segundo Sanches (2007), têm que dar poder aos professores e mais 

autonomia às escolas, em paralelo à retórica do poder profissional dos professores, emerge a 

noção de liderança partilhada ou distribuída. É importante verificar como a escola sabe 

escolher os melhores caminhos para alcançar o que quer, Clímaco (2003), considera não ser 

importante que os dirigentes da escola mostrem que controlam toda a vida interna, mas antes 

que tenham uma estratégia para melhorar e que a possam demonstrar, partilhar e discutir com 

os parceiros. Também Clímaco (2005) refere que a direcção da escola hoje em dia, requer 

competência nas técnicas de gestão e competências específicas para saber dar sentido à própria 
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gestão e aos dilemas que enfrenta, bem como para saber mobilizar as suas comunidades 

profissionais. A liderança opera sempre em dois planos, em simultâneo ao nível dos indivíduos 

e das relações interpessoais e ao nível institucional ou da organização. Esta autora faz ainda 

referência a Hadfield, segundo o qual os líderes terão que gerir três processos de mudança na 

escola: i) a reconstrução da cultura, incutindo nas chefias intermédias uma nova visão de 

liderança e preparando a necessária formação; ii) a reestruturação, fomentando novas formas 

de trabalho, tendo em conta as características e especificidades dos grupos e o modo como se 

articulam entre si e com as estruturas organizativas das escolas; iii) a requalificação, em ordem 

à aquisição de novas competências técnicas, nomeadamente em investigação e avaliação e em 

competências relacionais.  

 

Hargreaves e Fink (2007) apresentam a sua própria definição de liderança. Consideram 

que “a liderança e a melhoria educativa sustentável, preservam e desenvolvem a aprendizagem 

profunda de todos, uma aprendizagem que se dissemina e que perdura sem provocar qualquer 

dano àqueles que nos rodeiam, trazendo-lhes, pelo contrário, benefícios positivos, agora e no 

futuro” (p.31). Para Glatter (1999), o objectivo primeiro da actividade de gestão das escolas é 

criar as condições para que os professores promovam a aprendizagem dos alunos, considera 

também que “a boa gestão é uma característica significativa das melhores escolas” (p.3). 

 

A mudança educativa, na opinião de Bolivar (2003), só poderá ocorrer quando se 

verifique uma forte liderança e este autor considera que a direcção da escola é a chave do 

processo de mudança, enquanto dinamizadora pedagógica da escola, que leva à "implicação 

conjunta dos professores no processo de mudança, como um factor-chave do processo de 

mudança educativa" (p.261). Refere ainda este autor que a liderança, mais do que dirigir de 

uma forma linear o que tem de fazer, deve coordenar as múltiplas formas e ideias com a 

finalidade de providenciar e construir uma visão da mudança. Uma liderança para a mudança 

deve exercer a tarefa central de clarificar as metas da mudança, garantir que os participantes se 

preocupam com esses propósitos e obter recursos. Dado que normalmente um processo de 

mudança implica custos especiais para os professores (esforços extra, aumento da incerteza, 

stress, etc.), são necessários apoios e estímulos durante esse processo de mudança e ainda 

adaptar os princípios a procedimentos operativos. Qualquer inovação que exige estabilidade e 

comprometimento, conduz a conflitos entre os partidários da inovação e os que mantêm as 

práticas antigas. Esta situação exige a intervenção prudente das equipas directivas, a fim de 
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superar os problemas. Deste modo para se conseguir uma organização cheia de vida é 

necessário estimular a liderança múltipla dos professores. 

 

2.4.5. Melhoria 

 

 

 

 

As escolas enquanto unidades organizacionais dotadas de autonomia, tal como nos 

apresentam Alaíz et al. (2003), definem as suas necessidades de melhoria, concebem as 

estratégias adequadas e avaliam se os seus objectivos foram atingidos, todavia elas 

necessitam de alguma pressão externa para iniciar essa melhoria. A finalidade da 

melhoria envolve todos os sectores da escola, contudo o seu grande problema na opinião 

de Rocha (1999), é a sua elevada complexidade. Bolivar (2003) define o processo de 

mudança educativa, como dinâmico e imprescindível, não dependente apenas de 

vontades individuais, nem de alterações estruturais e deve implicar todos os membros 

da escola, em dinâmicas de trabalho e compromissos que a tornem capaz de se auto-

renovar, na esperança de que essas mudanças se possam institucionalizar, passando a 

fazer parte da sua cultura organizativa. Este autor defende que em educação não se 

justifica a mudança pela mudança, mas que se deverá alterar qualitativamente a situação 

existente anterior e isto só pode ser levado a cabo a partir de instâncias avaliativas e 

normativas através das quais se possam legitimar as mudanças propostas. 

 

A preocupação com a eficácia dos sistemas educativos, tem-se acentuado 

particularmente nas três últimas décadas, Fernandes (2008). Este autor afirma que “hoje 

alarga-se o consenso em torno da ideia de que é preciso melhorar a qualidade do 

trabalho pedagógico e os sistemas de apoio às aprendizagens dos alunos” (p.11). Na 

opinião de Dias (2005) para uma escola ser considerada de qualidade, deve assumir o 

seu papel de agente de mudança, preocupando-se não só com os resultados académicos, 

mas principalmente, com os processos conducentes a desenvolver nos alunos 

competências que os preparem, para os desafios que no futuro irão enfrentar. Defende a 

autora ser necessário que a escola se abra às iniciativas internas e externas propiciadoras 

da sua mudança, para que possa viver uma cultura de melhoria e completar o seu ciclo 

de aprendizagem organizacional. 

As organizações só conseguem melhorar quando tomam consciência do que são 

e do que fazem.                (IGE, 2004c, p.1) 
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Herman e Haertel (2005) consideram que qualquer mudança na organização pode 

determinar a melhoria da escola, falam de metas (targets) para se chegar a essa 

melhoria. Hargreaves e Fink (2007) afirmam que as metas, quando são definidas para o 

curto prazo, são incompatíveis com a sustentabilidade a longo prazo e violam todos os 

princípios de liderança e de aprendizagem sustentável e consideram que estas metas são 

convenientes para os políticos e atractivas para alguns sectores do público, mas minam 

todas as finalidades de melhoria sustentável. 

 

A forma como as escolas se envolvem nos processos de melhoria, na opinião de 

Alaíz et al. (2003), é crucial para o êxito destes. As escolas mais dinâmicas, consideram 

a melhoria como um processo contínuo, que faz parte do seu quotidiano e os esforços 

consagrados à melhoria são contínuos, cíclicos e estão inseridos em processos de 

desenvolvimento da escola. 

 

Embora os processos de melhoria não passem em geral, por fases bem definidas, é 

possível, para Alaíz et al. (2003), identificar etapas no processo de melhoria eficaz: a 

avaliação e diagnóstico das necessidades de melhoria, esta corresponde ao inicio do 

ciclo do processo de melhoria e à clarificação das melhorias necessárias, identificam os 

principais problemas e as prioridades; a descrição dos objectivos de melhoria, esta fase 

passa pela especificação dos objectivos e das actividades, esses objectivos podem ser 

descritos em termos de resultados dos alunos ou indicadores de sucesso; a planificação 

das necessidades de melhoria, será necessário decidir relativamente às prioridades e à 

ordem das actividades, das estratégias a utilizar, dos contactos a estabelecer, da 

atribuição de tarefas aos diferentes agentes envolvidos e a forma como os resultados 

serão comunicados aos interessados; a implementação do programa de melhoria, esta 

deveria ser a fase mais importante do ciclo da melhoria, é indispensável desenvolver 

procedimentos de avaliação formativa de implementação; a avaliação e a reflexão, 

correspondem à fase de auto-avaliação e verificam se os objectivos de melhoria 

prosseguidos foram ou não alcançados. Por último consideram-se os resultados da 

melhoria, que devem focar-se no conjunto de objectivos definidos e que deverão ser 

estabelecidos em termos de resultados dos alunos (critério de eficácia) ou de resultados 

intermediários - escola e sala de aula (critério de melhoria). 
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Bolivar (2003) define a forma como cada escola pode contribuir para a melhoria, 

bem como a melhoria se reflecte na aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento 

profissional. Apresenta então as características da planificação do processo de melhoria, 

as fases dos planos de melhoria e os diferentes momentos para uma revisão/análise 

baseada na escola. Também Góis e Gonçalves (2005) apresentam a forma de planear a 

melhoria, a construção dos ciclos de melhoria e dos planos de acção. Contudo, o 

planeamento que deve orientar a mudança, corresponde a uma ideia semelhante para 

estes dois autores, onde a melhoria na aprendizagem dos alunos, terá de afectar a escola 

a todos os níveis e a mudança deverá seguir três vectores de desenvolvimento: o dos 

professores, o do currículo e o organizacional. Consideram ainda que a melhoria 

corresponde a um processo de escola e não a um somatório de melhorias pontuais. 

 

Para Bolivar (2003) cada escola pode contribuir para a sua melhoria de diferentes 

formas, por um lado porque existe a necessidade de adaptar as mudanças externas aos 

propósitos internos, de forma a “melhorarem ou se desenvolverem por si mesmas” 

(p.62), por outro lado a importância da investigação e da reflexão para aprender em 

conjunto. Para este autor é também importante diagnosticar bem a situação, definindo as 

suas necessidades e prioridades específicas e as suas condições para uma prática lectiva 

em colaboração. Também considera que estratégia essencial dos processos internos de 

melhoria, corresponde a uma planificação do desenvolvimento e refere que a 

planificação fica enriquecida quando existe um processo sistemático de investigação e 

reflexão. Salienta ainda a importância da cultura da escola que deve estar sempre 

presente e refere que é fundamental estabelecer compromissos entre os professores e a 

comunidade local. Como todo o processo de melhoria se destina a exercer o seu impacto 

na aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento dos professores, as escolas só 

melhorarão se os professores individual ou colectivamente, aprenderem a desenvolver 

melhor esse processo de ensino/aprendizagem, para isso é necessário, que existam 

oportunidades para os professores aprenderem em conjunto. 

 

A organização que aprende ou aprendente, tal como referem Góis e Gonçalves 

(2005), para além de uma cultura e de uma identidade próprias, possuem a capacidade 

de aprendizagem. Referem estas autoras que todos os tipos de organizações têm 

capacidade de projectar a sua melhoria, contudo as diferenças manifestam-se na maior 

ou menor flexibilidade do plano de melhoria, na capacidade de relação com o contexto, 
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na importância atribuída aos indivíduos, aos seus interesses e interacções, na 

rentabilização de conhecimentos e experiências para a escolha de estratégias e na 

regulação dos processos. 

 

A segunda proposta de ciclo e continuidade para a melhoria da escola, apresentada 

por Góis e Gonçalves (2005), corresponde ao ciclo de melhoria das Escolas de 

Maryland dos Estados Unidos da América, com as suas dez etapas onde cada uma das 

fases evidencia a sua relação com as anteriores. Compreender o processo, isto é antes de 

a escola se envolver no processo de melhoria, os actores educativos devem ter um 

entendimento claro acerca da necessidade da melhoria e de qual será o seu papel nesse 

processo; Analisar a informação, a partir de resultados da avaliação externa e/ou interna 

e da recolha adicional de informação, a escola deve identificar os seus pontos fortes e 

fracos; Definir prioridades, a escola deve definir quais são as áreas prioritárias em que 

tem de investir; Clarificar o problema, onde procura a justificação para os resultados 

obtidos e dessa forma entender melhor o que está na origem do problema; Identificar os 

objectivos, saber os problemas específicos que se procura colmatar com o plano de 

melhoria; Seleccionar as estratégias, escolher estratégias que possibilitem a consecução 

dos objectivos; Implementar o plano, enunciar e calendarizar as tarefas subjacentes à 

execução do plano, definir o papel dos diferentes intervenientes no desenvolvimento do 

plano de melhoria; Verificar os resultados, e saber se estes se direccionam para a 

consecução dos objectivos; Rever o plano, fazendo os ajustamentos necessários para o 

sucesso das estratégias; Gerir a mudança, desenvolvendo um plano de apoio ao esforço 

de melhoria dos membros da comunidade educativa. 

 

A terceira perspectiva apresentada por Góis e Gonçalves (2005), corresponde à 

sua proposta de ciclo com sete etapas partindo da auditoria, definição das prioridades, 

identificação dos objectivos, selecção das estratégias, implementação do plano, 

avaliação e definição de prioridades, onde o passo zero corresponde à auditoria, com a 

identificação dos pontos fortes e fracos do desempenho da escola. 

 

Bolivar (2003) planifica um processo de melhoria, definindo três características 

principais, a adaptabilidade, porque se adapta às exigências mutáveis do meio ambiente, 

a identidade, porque compreende a própria organização e a integração, porque existe 

harmonia entre as partes, os membros da organização. O plano de melhoria apresentado 

por Góis e Gonçalves (2005), congrega as aspirações educativas da escola e as suas 
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prioridades para um determinado período de tempo. O plano deverá conter em detalhe 

as prioridades para o ano seguinte e apenas deve enunciar as prioridades de médio e 

longo prazo. Isto quer dizer que na sua elaboração importa ter em consideração que ele 

servirá como instrumento da melhoria da escola num tempo imediato, mas que as 

aspirações de médio e longo prazo não podem ser esquecidas.  

 

2.4.5.1. Plano de Melhoria 

 

Antes de uma escola se envolver num ciclo de melhoria, na perspectiva de Góis e 

Gonçalves (2005), é importante que os actores educativos tenham uma ideia precisa 

acerca das razões que justificam a necessidade de melhorar e de qual vai ser o seu papel 

no processo. Um ciclo de melhoria deve seguir algumas linhas orientadoras na 

perspectiva de Hargreaves e Hopkins, autores referenciados por Góis e Gonçalves 

(2005), não ser demasiado ambicioso, preparar o sucesso desde cedo e start small, think 

big. Deve ainda construir um entendimento acerca do que é o processo de melhoria, 

deve gerar sentido de pertença e compromisso, envolvendo tantos membros da 

comunidade quanto possível. Deve focar-se em prioridades que são fundamentais para a 

escola, como a colaboração e o currículo. Na perspectiva de Góis e Gonçalves (2005), 

para além das linhas orientadoras, é importante definir prioridades, relativamente às 

recomendações da avaliação externa e interna. 

 

Na perspectiva destas autoras, é muito importante definir prioridades e distribui-

las no tempo e posteriormente escreve-se o plano, tornando-o num documento 

orientador da melhoria. A elaboração da lista de prioridades, deve resultar da avaliação 

externa e da avaliação interna realizada à escola, mas também deve ser submetido à 

discussão na comunidade educativa. Essa lista de prioridades, deverá ser reduzida 

identificando no entanto e nos seguintes. Os planos de acção para a melhoria 

prosseguem com a definição de objectivos e de metas que transformam essas 

prioridades em algo concretizável e mensurável e ainda com a selecção das estratégias 

que melhor possibilitem a sua consecução. 

 

O plano de melhoria irá originar planos de acção, tantos quantas as prioridades 

seleccionadas para o curto prazo. Para cada prioridade definem-se objectivos, para cada 

objectivo faz-se corresponder um número de acções, integradas em estratégias 
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identificadas como capazes de dar consecução aos objectivos e ainda se estabelecem 

critérios de sucesso, subordinados a cada objectivo. As componentes de um plano de 

acção são as prioridades, os objectivos e metas, os critérios de sucesso, a acção, a 

responsabilidade e calendarização, a monitorização do progresso; recursos.  

 

Tanto Bolívar (2003) como Góis e Gonçalves (2005) apresentam estratégias para 

a melhoria da escola e consideram que um plano é um roteiro para a acção e que a 

elaboração dos planos de acção, irão terminar as fases de planeamento do ciclo de 

melhoria. Assim, o plano de melhoria e os planos de acção são documentos onde a 

escola estabelece as suas estratégias de desenvolvimento, tendo em consideração o seu 

estado e são documentos estratégicos e de execução, que se espera orientem a escola no 

desenvolvimento dos seus ciclos de melhoria. Planear a melhoria significa encontrar 

resposta para cada uma delas no contexto da especificidade da escola e da política 

educativa. 

 

Executar, monitorizar e avaliar são as três acções, apresentadas por Góis e 

Gonçalves (2005), que dominam as últimas fases de um ciclo de melhoria. A avaliação, 

embora seja o culminar de um período de melhoria e um fim em si mesma, é também 

uma ponte para o próximo ciclo, na medida em que contribuirá para a definição de 

novas prioridades. Com a publicação da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, passou a 

haver uma pressão externa sobre a escola no sentido de esta assumir a construção e a 

responsabilidade dos seus próprios ciclos de melhoria, isto implica envolvimento e não 

apenas participação nessa mudança. Esta pressão recai principalmente sobre a equipa 

directiva da escola, porque a responsabilidade de prestar contas sobre o desempenho da 

organização escolar faz parte das suas funções. 

 

Estas autoras sugerem que se deve definir para cada plano de acção, uma equipa 

responsável pela sua concepção, implementação e avaliação. Para além destas equipas, 

por plano de acção, deverá existir também uma equipa coordenadora para o plano de 

melhoria e esta tem a tarefa de mobilizar a escola para a melhoria, juntar as peças do 

puzzle, fazendo a articulação entre os planos e a acção, será esta equipa aquela que terá 

um papel determinante na avaliação deste plano de melhoria. Para esta avaliação do 

plano de melhoria, deve começar-se por definir indicadores que permitam dar 

informações sobre o estado e as mudanças que vão ocorrendo, importantes para 

estabelecer os critérios de sucesso. Na opinião destas autoras, a definição de critérios de 
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sucesso e dos respectivos indicadores, quer para a avaliação de progresso, quer para a 

avaliação final do sucesso da melhoria, tem uma influência positiva, porque facilita a 

definição de objectivos expectáveis para a escola, sugere padrões de qualidade para 

cada objectivo, orienta a acção no sentido de serem alcançados os padrões de qualidade 

acordados, distingue processo e resultado, facilita a divulgação do sucesso e modela a 

acção futura no caso de o sucesso ficar aquém das expectativas. Uma vez definidos os 

critérios de sucesso, para emitir os juízos de valor, os responsáveis pela avaliação da 

melhoria, terão de comparar o corpus da avaliação ou seja, tudo o que constitui 

evidência, do que foi realizado e alcançado relativamente a cada prioridade, com o 

respectivo critério de sucesso. 

 

A finalidade da divulgação dos resultados da avaliação desse plano de melhoria, 

na perspectiva de Góis e Gonçalves (2005), joga-se entre o desenvolvimento da própria 

escola e a prestação de contas à tutela. Consideram ainda que a informação deverá ser 

divulgada de formas diferentes e sugerem apresentações orais, a elaboração de um 

relatório, de um desdobrável ou brochura e de cartazes, sugerem também a continuidade 

da mudança, com a concretização da elaboração do plano de melhoria seguinte. O plano 

de melhoria seguinte é na verdade, a materialização de algo que se deseja passe a fazer 

parte da rotina da escola, ou seja o desenvolvimento contínuo e eficaz da melhoria. 

Consideram ainda que “cada escola, tendo em conta a sua natureza enquanto 

organização, as culturas dominantes no seu seio, a sua história, os factores de 

estabilidade e de turbulência em que vive, (…) terá de encontrar o seu caminho, 

arquitectar o seu modelo de melhoria” (p.156). É fundamental que a escola não se feche 

sobre si própria na construção da melhoria, que não se entregue aos seus sucessos ou 

aos seus fracassos e constrangimentos, é fundamental que ela se mantenha aberta à 

inovação proveniente do exterior e importa que a escola esteja disponível para aprender 

como outras escolas, com outros profissionais, com outras experiências, chega-se então 

ao conceito de benchmarking. Este conceito é referido por muitos autores, entre eles 

Bolivar (2003), Clímaco (2005), Coelho, Sarrico e Rosa (2008) e Herman e Haertel 

(2005). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Metodologia de Investigação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenho de investigação é um plano de acção para chegar daqui ali, onde “aqui” 

pode ser definido como o conjunto inicial das questões de pesquisa e “ali” como o 

conjunto de conclusões/respostas sobre estas questões.  

(Yin, citado por Almeida, 2007, p.47). 
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3.1. Procedimentos Teóricos e Metodológicos da Investigação 

 

 

 

 

 

 

Pretendemos de seguida transmitir uma ideia clara sobre as principais opções 

metodológicas que tomámos no sentido de levar a cabo este estudo. Tal como refere 

Azevedo (2006) a metodologia vai guiar a investigação e deve descrever e justificar as 

“metodologias que vão ser utilizadas e os participantes ou informantes, que formam a 

amostra da população a investigar” (p.45). Salientamos a nossa curiosidade num 

processo de avaliação externa de escolas. O facto de não dominarmos este assunto e 

ainda de querermos saber mais sobre este processo, que decorre numa fase posterior a 

uma avaliação externa, levou-nos a um período intenso de aprendizagem, quer no que 

respeita ao objecto de estudo, quer às formas de o analisar e de o interpretar de modo 

científico.  

 

3.1.1. Enquadramento do Estudo 

 

O presente trabalho de investigação surgiu do interesse pela compreensão da 

forma como as escolas evoluem, após terem sido submetidas a uma avaliação externa. 

Ceia (1995) considera que um tema a investigar deve ser determinado pelo investigador 

o mais cedo possível para que “possa amadurecer a escolha decidida, para que haja 

tempo para eventuais reformulações e para que as indecisões não esgotem o tempo 

estipulado para a realização da tese” (p.11). O interesse estava definido, determinou-se 

então a área temática a trabalhar, as politicas educativas e a problemática irá 

corresponder à avaliação externa de escolas, enquanto o problema se direcciona para a 

evolução das escolas ou Agrupamentos de Escolas, após a sua avaliação externa. Como 

grande finalidade definimos a análise do impacto e dos factores que contribuem para a 

melhoria contínua de um Agrupamento Vertical de Escolas, subsequentemente à sua 

avaliação externa, promovida pela IGE. Colocaram-se então algumas questões: escolher 

que escola? de que região do país? escolher uma escola secundária ou um agrupamento 

de escolas?  

Hoje em dia, é o debate paradigmático que mobiliza o interesse dos 

especialistas, uma vez que as metodologias só têm sentido no contexto de uma 

problematização mais vasta de cariz epistemológico.  

(Estrela & Nóvoa 1999, p.8) 
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A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a escolhida, pela nossa área de residência. 

A escola secundária foi a nossa primeira escolha, por ser este o nível de ensino com que 

estamos habituados a trabalhar, contudo o interesse por um Agrupamento tornou-se 

mais atractivo. Procurámos entender o conhecimento relativo a um Agrupamento de 

Escolas e acabámos por optar por um Agrupamento Vertical de Escolas. A razão 

principal deveu-se ao envolvimento não apenas de uma escola, como é o caso de uma 

escola secundária, mas antes a várias escolas, desde o jardim-de-infância até ao 3º ciclo 

do ensino básico. Escolhemos então um dos Agrupamentos de Escolas da região de 

Lisboa, que se submeteu a uma avaliação externa no ano lectivo 2007/2008. Como este 

é um Agrupamento com características muito próprias, considerámo-lo como caso único 

e dessa forma entendemos que este nosso estudo se enquadra num estudo de caso. 

 

Começámos por fazer um contacto informal com o órgão de gestão desse 

agrupamento, apresentando-lhes o nosso interesse por uma análise ao seu processo de 

avaliação externa. Este primeiro contacto foi realizado em Maio de 2008, com a Vice-

Presidente do CE, que manifestou desde logo a sua disponibilidade e total abertura do 

Agrupamento para esta colaboração. Em Julho de 2008 foi entregue ao CE, um pedido 

formal de colaboração neste trabalho de investigação, envolvendo a FCUL, pelo seu 

Departamento de Ciências da Educação e este Agrupamento de Escolas (Anexo 1). 

Posteriormente ainda ocorreram outros contactos informais até ao início do ano lectivo 

2008/2009, ainda com a Vice-Presidente do CE. Em Setembro e no primeiro CP deste 

ano lectivo, o nosso projecto foi aprovado (Anexo 2). Assim, a partir de Outubro 

começámos a fazer um diário de bordo, com o registo de todos os assuntos tratados nas 

nossasaconversas informais, quer com a Vice-Presidente, quer com o PCE deste 

Agrupamento, quer ainda com outros membros da comunidade educativa. Nele foram 

registados todas as observações obtidas no decorrer das visitas realizadas, em especial a 

que realizámos às três escolas deste Agrupamento, acompanhadas pelo Presidente do 

CE. 

 

Os objectivos que norteiam este estudo foram-se especificando e clarificando à 

medida que a investigação se foi desenrolando. Como afirmam Bogdan e Biklen (1994), 

a investigação é um processo complexo e contínuo, que está sujeito a alterações. Na 

opinião destes autores "a investigação retira o seu significado dos objectivos a que se 
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propõe e a sua importância das utilizações que dela são feitas" (p. 295). Neste contexto, 

são objectivos desta investigação: 

 

 Analisar e comparar os documentos do Agrupamento de Escolas entregues à 

IGE (na fase preparatória da avaliação externa) e o relatório final da IGE;  

 Analisar o processo de avaliação externa e o impacto da publicação do relatório 

da IGE, na comunidade educativa; 

 Identificar as alterações de práticas ocorridas no Agrupamento de Escolas, no 

decorrer do ano lectivo 2008/2009 ao nível da: 

o Liderança;  

o Cultura do Agrupamento;  

 Descobrir as opiniões de alguns protagonistas do Agrupamento de Escolas;  

 Verificar as melhorias sentidas no Agrupamento, relativamente aos pontos 

fracos e constrangimentos, indicados no relatório da IGE; 

 Conhecer os planos de acção para a melhoria, desenvolvidos para ultrapassar os 

pontos fracos e os constrangimentos, indicados no relatório da IGE. 

 

As questões levantadas foram sendo reformuladas e reajustadas aos objectivos 

desta investigação e funcionaram como as suas linhas orientadoras. Salientamos as 

questões da investigação orientadoras para este estudo: 

 

1. Que pontos convergentes e/ou divergentes ocorrem entre os documentos do 

Agrupamento de Escolas enviado à IGE, na fase anterior ao processo de 

avaliação externa e o relatório da avaliação da IGE? 

2. Como actuou o Agrupamento na fase anterior ao processo de avaliação externa e 

como reagiu na fase posterior à publicação do relatório realizado pela IGE? 

3.  Que alterações de práticas ocorreram em 2008/2009, ao nível da liderança e da 

cultura do Agrupamento? 

4.  Que melhorias foram sentidas no Agrupamento e que planos de acção foram 

desenvolvidos em 2008/2009, para ultrapassar os pontos fracos e os 

constrangimentos indicados no relatório da IGE? 
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3.1.2. Principais Opções Metodológicas 

 

A escolha da metodologia deve ser uma decisão reflectida, ponderada e adequada 

não apenas ao problema em estudo, mas também aos objectivos e às questões levantadas 

pelo investigador. Para Azevedo (2006) o autor de um trabalho de investigação, deve 

justificar claramente as vantagens dos processos de natureza qualitativa pelos quais 

optou. Badalo (2006) considera que a escolha da metodologia a seguir está dependente 

dos objectivos e do tipo de estudo que o investigador procura responder, da natureza do 

fenómeno estudado e das condições em que esse fenómeno ocorre. Também considera 

que depois de termos uma questão ou problemática bem definida, podemos proceder a 

uma selecção metodológica, que se coadune com o estudo a desenvolver. 

 

Na opinião de Bogdan e Biklen (1994), uma metodologia de investigação voltada 

para a descrição, fundamentação e estudo das percepções pessoais, é designada por 

investigação qualitativa. Encontramos muitos autores, entre os quais Dias (2005), que 

consideram a existência de dois paradigmas: “o quantitativo, de feição positivista e 

neopositivista e o qualitativo, com uma concepção humanista da realidade social” 

(p.27). No caso de uma avaliação da escola, tanto Dias (2005) como Rocha (1999), 

consideram que é importante a aceitação de um destes paradigmas, onde o avaliador que 

aceita o paradigma quantitativo, acredita na possibilidade de descobrir e verificar 

relações causais, de forma fiável e objectiva, recorrendo aos métodos experimentais 

próprios das Ciências Naturais e pretende generalizar as conclusões valorizando mais os 

resultados, do que os processos utilizados para os atingir. Já o avaliador que defende o 

paradigma qualitativo pode fazer interpretações mais em conformidade com a conduta 

humana, orientando-se para o estudo dos processos, utiliza formas de trabalho e técnicas 

características das Ciências Etnográfias. 

 

Estes autores consideram que cada um destes paradigmas tem pontos fracos. O 

quantitativo, porque traduz a realidade educativa em números e cai no risco de a 

deformar parecendo que a exprime fielmente, desvaloriza a importância dos seus 

contextos e simplifica-a, reduzindo a sua multidimensionalidade qualitativa, a uma 

unidimensionalidade quantitativa. No caso do paradigma qualitativo, embora seja 

considerado pela maioria dos especialistas actuais como mais adequado para o estudo 

dos fenómenos educacionais, pode resvalar para algum subjectivismo, se não for 
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acompanhado por um esforço permanente de procura das raízes e razões dos 

comportamentos. Rocha (1999) considera que o paradigma qualitativo tende a ser 

considerado mais adequado do que o quantitativo para o estudo e a avaliação das 

escolas, nomeadamente para "captar os aspectos contextuais, informais, processuais, 

dinâmicos, fenomenológicos, representacionais e intencionais das escolas e dos seus 

actores" (p.48). 

 

Sendo o nosso estudo associado à avaliação externa das escolas, consideramos 

que ele se enquadra neste paradigma qualitativo e esta nossa ideia poderá ser 

confirmada por Stake (2007), quando refere que um investigador qualitativo, “enfatiza 

os episódios significativos, a sequencialidade dos acontecimentos em contexto, a 

totalidade do indivíduo” (p.12). Também Courela (2007) refere que a “possibilidade de 

adequação ao momento, fazem da investigação interpretativa/qualitativa uma prática 

desafiante e motivadora, construtora de apropriações ricas com sentido no percurso 

pessoal e profissional do investigador, mas também de grande exigência” (pp. 331-332). 

Por fim, Bogdan e Biklen (1994) consideram que “as abstracções são construídas, à 

medida que os dados particulares que foram recolhidos, se vão agrupando” (p. 50).  

 

3.1.3. Estudo de Caso 

 

Como sublinham Bogdan e Biklen (1994), num estudo analítico, as decisões são 

tomadas de forma progressiva e à medida que o estudo avança. Deste modo, optámos 

por uma metodologia de estudo de caso porque, além de nos parecer conforme os 

objectivos da nossa investigação, também nos permite conhecer em profundidade e 

qualidade, o processo de uma avaliação externa de um Agrupamento de Escolas de 

Lisboa. São muitos os autores que têm reflectido acerca desta metodologia, salientando 

a sua pertinência nos domínios da investigação educativa. 

 

Guimarães na sua tradução de Merriam (1988), refere que a modalidade de estudo 

de caso se enquadra numa abordagem qualitativa do paradigma interpretativo e que 

recorre a três técnicas de recolha de dados, a análise documental, a observação e a 

entrevista. Esta modalidade de investigação apresenta ainda cinco características, o 

particularistico, porque se foca numa situação, num acontecimento, num programa ou 

fenómeno particular, o descritivo, porque o produto final é uma descrição rica do 
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fenómeno em estudo, o indutivo, porque se baseia no raciocínio indutivo e emerge de 

uma análise de dados, o heurístico, porque esclarece a compreensão do fenómeno em 

estudo e que podem proporcionar a descoberta de um novo significado e o holístico, 

porque toma a entidade ou fenómeno em análise como uma totalidade complexa que 

deve ser estudada como tal. Entendemos que o nosso estudo, poderá ser considerado 

também como caso único ou single-case. 

 

Stake (2007) considera que o estudo de caso, capta a complexidade de um caso 

único e refere que quando estudamos um caso próprio, ele se reveste de um interesse 

muito especial e como tal procuramos o pormenor da interacção com os seus contextos. 

O estudo de caso é o “estudo da particularidade e da complexidade de um único caso, 

conseguindo compreender a sua actividade no âmbito de circunstâncias importantes” 

(p.11), onde o verdadeiro objectivo do estudo de caso “é a particularização e não a 

generalização” (Stake, 2007, p.24). Para Bogdan e Biklen (1994) o plano de um estudo 

de caso, pode ser representado por um funil, com o inicio do estudo representado pela 

extremidade mais larga do funil e depois vai-se organizando e distribuindo o tempo, 

escolhem-se as pessoas a entrevistar e os aspectos a aprofundar. De uma fase de 

exploração alargada, passa-se para “uma área mais restrita de análise dos dados 

coligidos” (pp.89-90). Com base nestes aspectos, prosseguiremos o nosso trabalho de 

investigação com o processo de recolha de dados. 

 

3.1.4. Recolha de Dados 

 

A recolha de informação que serviu de base ao trabalho empírico, foi definida em 

função dos objectivos da pesquisa e das características do objecto de estudo, baseamo-

nos em diferentes técnicas de investigação e recorremos à pesquisa e à análise 

documental, à observação e à entrevista. Estas constituíram então as técnicas 

privilegiadas deste trabalho, que permitiram de certa forma, assegurar a validade interna 

do estudo, ou seja a existência de uma correspondência entre os dados recolhidos e a 

realidade que estava a ser estudada. Este processo de acordo com Lüdke & André 

(1988), é conhecido como triangulação e permite detectar incongruências ou 

inconsistências nos dados. Para Stake (2007) na investigação qualitativa, precisamos da 

triangulação que corresponde a “um esforço para ver se o que estamos a observar e a 

relatar, transmite o mesmo significado quando descoberto em circunstâncias diferentes” 
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(p.126). Rodrigues (1999) considera que “à triangulação de dados (…) deve 

acrescentar-se a triangulação metodológica e a triangulação teórica” (p.42). 

Apresentaremos então as opções metodológicas adoptadas relativamente às diferentes 

técnicas utilizadas para a nossa triangulação de dados. 

 

3.1.4.1. Participantes 

 

Os participantes deste estudo foram seleccionados por estarem associados ao 

processo de avaliação externa e por pertencerem a um dos órgãos de gestão do 

Agrupamento no ano lectivo de 2007/2008. Considerámos muito importante fazer a 

codificação dos professores, das escolas e dos organismos participantes neste estudo 

para ser mantido o seu anonimato (Anexo 3). Para as nossas entrevistas seleccionámos o 

PCE (professor N), por estar directamente envolvido neste processo. A ex-PCP 

(professora X), visto que actualmente o presidente do CE também é o presidente do CP. 

Um membro da ex-AAE e membro do actual CGT (professor S). Também iremos 

considerar algumas informações dadas por uma professora, que integra a equipa do CE 

(professora Q), que constam do nosso diário de bordo.  

 

3.1.4.2. Pesquisa e Análise Documental 

 

Na perspectiva de Stake (2007), a utilidade potencial de documentos diferentes, 

deverá ser avaliada antecipadamente e esses documentos servirão como substitutos de 

registos de actividade, visto que o investigador não os poderia observar directamente. Já 

Bardin (2007) salienta que os documentos analisados têm por objectivo, a representação 

condensada da informação para consulta e armazenamento. 

 

A análise da investigação efectuada constituiu-se essencialmente, com base em 

documentos legislativos, documentos escritos recolhidos no Agrupamento e na IGE. 

Deste modo os documentos recolhidos para pesquisa e análise documental foram destes 

três tipos, documentos legislativos relacionados com os estabelecimentos de ensino e 

com o processo de avaliação de escolas (Anexo 4), documentos do Agrupamento e 

documentos da IGE, relativos ao processo de avaliação externa (2007/2008). Quanto 

aos documentos do Agrupamento, considerámos: o Regulamento Interno do 

Agrupamento – RIA (2006/2009); o Projecto Curricular do Agrupamento - PCA 
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(2007/2010); o Projecto Educativo do Agrupamento – PEA (2006/2008); os 

documentos relacionados com a candidatura à avaliação externa: caracterização do 

Agrupamento, apresentação dos diferentes painéis para a visita da inspecção. Os 

documentos da IGE considerados foram: os documentos relativos ao convite da IGE 

para participação na Avaliação Externa de Escolas de 2007/2008; os tópicos para 

apresentação da Escola à IGE; a agenda das visitas ao Agrupamento pela IGE; a 

informação relativa às visitas ao Agrupamento; o relatório da IGE da Avaliação Externa 

do Agrupamento. Numa primeira fase começámos por analisar cada um destes 

documentos, os legislativos, os do Agrupamento de Escolas e os da IGE. Posteriormente 

destacámos todos os aspectos de maior interesse para o nosso estudo, relativos ao 

processo de avaliação externa. 

 

A colaboração deste Agrupamento foi fantástica. O acesso às fontes foi-nos 

facilitado desde o primeiro momento e todos os documentos mencionados foram 

enviados por ficheiro. Como refere Moreira (2005) quando cita Marcelo, “dar sentido 

aos dados qualitativos significa reduzir notas de campo, discrepâncias, explicações, 

justificações, etc. (…). Significa também estruturar e representar estes conteúdos, e por 

último, extrair e confirmar umas conclusões mais compreensivas” (p.162).  

 

3.1.4.3. Observação 

 

A propósito da observação como técnica de recolha de informação, Moreira 

(2005) afirma que a observação não é uma opção fácil e que esta ideia é facilmente 

compreendida se tivermos em atenção que na pesquisa de terreno, o principal 

instrumento de pesquisa é o próprio investigador. Para Stake (2007) as observações 

conduzem o investigador a uma maior compreensão do caso e este autor considera 

determinante as observações pertinentes dos nossos problemas. Para ele o espaço físico 

é fundamental para a apreensão dos significados pela maioria dos investigadores e 

leitores. Quanto mais o estudo de caso for “intrínseco, mais atenção é necessário prestar 

na distinção entre os objectivos intrínsecos e os instrumentais” (p.79). Quivy e 

Campenhoudt (2008) consideram que a observação directa é um método baseado na 

observação visual e que estes são os únicos métodos de investigação social que “captam 

os comportamentos no momento em que eles se produzem” (p.196). 
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A observação por nós efectuada, não se constituiu como um modelo puro, o tipo 

de observação enquadrou-se essencialmente, no tipo de observação indirecta 

participante, registada num pequeno diário, baseado em reuniões informais com os 

diferentes membros do CE, com a ex-PCP, com um membro da ex-AAE e actual 

membro do CGT e ainda com alguns funcionários, docentes e alunos das diferentes 

escolas do Agrupamento.  

 

Destacamos o registo efectuado no nosso diário de bordo, relativo à visita guiada 

às três escolas do Agrupamento, promovida pelo PCE, no dia 20 de Novembro de 2008. 

Esta visita ocorreu após um pedido nosso para conhecer o Agrupamento na sua 

globalidade para que a recolha, a análise e o tratamento de dados tivessem sentido e 

reconhecimento. Esta visita teve início às 14:30h e terminou após as 18:00h e superou 

todas as nossas expectativas, visto que nos permitiu conhecer com grande pormenor 

todas as instalações, a organização e a relação do PCE com o PD, o PND, alunos e 

alguns pais e EE. As informações provenientes de algumas “conversas no terreno” e de 

algumas observações, foram particularmente importantes para nos proporcionarem uma 

visão complementar deste Agrupamento de Escolas. Tal como referem Quivy e 

Campenhoudt (2008), o investigador na observação deve anotar sistematicamente, num 

diário de campo, todos os fenómenos e acontecimentos observados, bem como todas as 

informações recolhidas que estão associadas ao tema. A exploração deste trabalho, 

consiste “em ler e reler estas notas para destacar as pistas de investigação mais 

interessantes” (p.83). Este processo de observação baseou-se apenas no ano lectivo 

2008/2009, o ano subsequente à avaliação externa deste Agrupamento de Escolas.  

 

3.1.4.4. Entrevista 

 

A entrevista constituiu-se como o instrumento de recolha de informação 

privilegiado neste trabalho, permitindo-nos obter informações impossíveis de conseguir 

através de outras técnicas e indispensáveis para responder aos pressupostos do trabalho. 

As entrevistas exploratórias coexistem frequentemente com a observação e com a 

análise de documentos. A entrevista é considerada, a técnica mais antiga e mais 

utilizada nas investigações qualitativas. É “utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito”(Bogdan & Biklen, 1994, p. 134), podendo neste sentido, 
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ser definida como uma conversa entre duas pessoas, iniciada pelo entrevistador com o 

propósito específico de obter informação relevante para uma investigação. 

 

Para Quivy e Campenhoudt (2008) uma entrevista semidirectiva ou semidirigida, 

é a mais utilizada em investigação social e é considerada assim, porque não é 

inteiramente aberta, nem encaminhada por um grande número de perguntas precisas. 

Também o investigador dispõe de uma série de perguntas-guias relativamente abertas, 

onde a ordem pode ser alterada. Estes autores consideram, que a realização e a análise 

das entrevistas exploratórias, devem ocorrer em três etapas. A primeira corresponde à 

preparação da entrevista, onde se definem claramente os objectivos das entrevistas, se 

estabelecem os aspectos práticos do trabalho em termos do número de pessoas a 

encontrar, o número considerado ideal numa primeira fase, deverá ser compreendido 

entre três a cinco pessoas. Também se define o material a utilizar (diário de campo, 

gravador, etc) e a forma de preparar o conteúdo do trabalho. Na segunda etapa realiza-se 

a entrevista propriamente dita, tendo sempre o cuidado de conservar as gravações em 

boas condições e fazer algumas anotações das observações complementares. A terceira 

etapa, corresponde à exploração da entrevista, que consiste em ouvir repetidamente 

todas as gravações, tomar notas, pôr em prática uma análise de conteúdo das entrevistas 

e fazer a articulação das ideias umas com as outras. 

 

O entrevistador qualitativo, na perspectiva de Stake (2007) deverá chegar com 

uma pequena lista de perguntas orientadas para os problemas não se pretendendo 

respostas de sim e não, mas antes a descrição de um episódio, uma ligação entre factos, 

ou uma explicação. Quivy e Campenhoudt (2008) consideram que o entrevistado deve 

ser avisado da duração provável da entrevista, que deverá corresponder a uma hora 

aproximadamente, será indispensável gravar a entrevista, mas sempre com a autorização 

prévia e num ambiente e contexto adequado. 

 

Seleccionámos três elementos que considerámos fundamentais para o nosso 

estudo, por pertencerem aos diferentes órgãos de gestão do Agrupamento e numa 

primeira fase realizámos um contacto prévio para definir a data, a hora e o local dessa 

entrevista e isto ocorreu com cada um destes elementos. Numa segunda fase e de acordo 

com a informação resultante dos contactos iniciais, da consulta à bibliografia 

relacionada com as questões da avaliação externa das escolas, bem como com a 

documentação do Agrupamento, procedemos à elaboração de um guião de entrevista 
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semi-estruturada, para cada um destes elementos. Assim nos meses de Maio e Junho de 

2009, procedeu-se à realização destas entrevistas. 

 

Efectuámos então três entrevistas que corresponderam ao número considerado 

ideal por Quivy e Campenhoudt (2008), para um trabalho com estas características e 

optámos por realizar entrevistas semiestrururadas, com o objectivo da descrição da 

experiência vivida pelos nossos interlocutores. Este foi um trabalho extremamente 

enriquecedor que se prolongou por muitas horas de conversa e também algumas de 

registo áudio. Foi solicitada uma autorização para a gravação destas entrevistas. Como 

tal o gravador, foi o material utilizado nesta técnica. A sugestão dada por Quivy e 

Campenhoudt (2008), relativamente à duração de cada uma delas também foi sempre 

seguida, contudo a nossa entrevista com o ex-PCE foi mais longa, talvez por este expor 

um maior número de acontecimentos em virtude do seu conhecimento mais 

aprofundado, do processo de avaliação externa ocorrido no Agrupamento e ainda por 

apresentar um profundo conhecimento de todo o Agrupamento. As três entrevistas 

foram transcritas nos meses de Maio e de Junho, posteriormente fizemos uma análise 

cuidada e a confirmação do conteúdo integral de cada entrevista. 

 

O tipo de entrevista que realizámos, definida como entrevista semi-estruturada por 

Bogdan e Biklen (1994) ou semidirectiva por Quivy e Campenhoudt (2008), enquadra-

se nas técnicas não documentais, assim, com base neste tipo de entrevista procurámos 

que cada uma delas se dirigisse para um dos órgãos de gestão deste Agrupamento e 

seguisse um guião aberto e flexível. Neste processo de investigação, o primeiro factor a 

considerar foi a eleição das pessoas a entrevistar, as testemunhas privilegiadas (Quivy & 

Campenhoudt, 1992, p.69), tratam-se de indivíduos que pela sua acção, 

responsabilidade e posição, tinham conhecimentos sobre o objecto de estudo e eram 

professores do quadro efectivo deste Agrupamento de Escolas. Os indivíduos escolhidos 

tinham em comum fazerem parte de um dos órgãos de gestão do Agrupamento em 

análise e terem participado directa ou indirectamente, no processo de avaliação externa 

do Agrupamento, promovido pela IGE em 2007/2008. Entendemos que estes docentes 

seriam os mais indicados para recordarem e se pronunciarem sobre todo o processo 

efectuado pela IGE, na Avaliação Externa ao Agrupamento. 

 

 



86 

 

3.1.4.5. Análise de Conteúdo 

 

A análise de conteúdo tem na perspectiva Quivy e Campenhoudt (2008), uma 

função heurística, isto é, serve para a descoberta de ideias e de pistas de trabalho, “ajuda 

o investigador a evitar as armadilhas da ilusão de transparência e a descobrir o que se 

diz por detrás das palavras” (p.81). A análise de conteúdo na investigação é para estes 

autores cada vez maior, porque oferece a possibilidade de tratar de forma metódica 

informações e testemunhos que apresentam um certo grau de profundidade e de 

complexidade. Os métodos de análise de conteúdo para Quivy e Campenhoudt (2008) 

dividem-se em duas categorias: os métodos quantitativos que são mais extensivos e que 

analisam a frequência do aparecimento de certas características e os métodos 

qualitativos que são mais intensivos e que têm como informação de base a presença ou 

ausência de uma característica ou o modo segundo o qual, os elementos do “discurso” 

estão articulados uns com os outros. 

 

Entre os métodos mais frequentes associados à análise de conteúdo e apontados 

por Quivy e Campenhoudt (2008), temos as entrevistas semidirectivas, a recolha de 

documentos e os inquéritos por questionário, que calculam e comparam as frequências 

de certas características previamente agrupadas em categorias significativas, este 

procedimento é essencialmente quantitativo. A segunda incide sobre os juízos 

formulados pelo locutor e é calculada a frequência dos diferentes juízos ou avaliações 

mas também a sua direcção e a sua intensidade. Também Amado (2000) considera a 

análise de conteúdo, como uma “técnica que procura „arrumar‟ num conjunto de 

categorias de significação o «conteúdo manifesto» dos diversos tipos de comunicações” 

(p.53).  

 

Outro autor muito importante nesta abordagem é Bardin (2008) e foi este o 

principal autor que nos inspirou na orientação da nossa análise de conteúdo nas 

entrevistas. Este autor considera três fases de análise de conteúdo: a pré-análise; a 

exploração do material e o tratamento dos resultados; a inferência e a interpretação. Na 

primeira fase ocorrem três missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à 

análise, a formulação das hipóteses e dos objectivos e a elaboração de indicadores que 

fundamentem a interpretação final. Bardin (2008) considera que após a definição do 
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universo se poderá constituir um corpus, que corresponde ao conjunto dos documentos 

tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. Posteriormente 

definem-se as hipóteses e os objectivos, sendo que a hipótese corresponde a uma 

afirmação provisória e o objectivo a uma finalidade geral que se pretende atingir. 

Escolhem-se de seguida os índices e procede-se à construção de indicadores precisos e 

seguros e por fim prepara-se todo o material. 

 

A codificação apresentada por Bardin (2008) parte da perspectiva de Holsti: “a 

codificação é o processo pelo qual os dados em bruto são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exacta das 

características pertinentes do conteúdo” (p. 129). Para este autor fazer uma análise 

temática, consiste em descobrir os “núcleos de sentido que compõem a comunicação e 

cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objectivo 

analítico escolhido” (p.131). Quanto à categorização este autor considera-a como um 

processo que comporta duas etapas o inventário que corresponde ao isolamento dos 

elementos e a classificação que corresponde à repartição dos elementos. 

 

Numa entrevista não directiva como as nossas entrevistas, Bardin (2008) 

apresenta a análise da enunciação em duas fases, a primeira correspondendo à 

preparação do material, onde cada discurso é uma unidade de base e que corresponde à 

transcrição exaustiva de cada produção, essa transcrição deverá ter margens tanto à 

direita como à esquerda para anotações. A segunda fase corresponde às diferentes 

etapas de análise, onde se deve distinguir a análise temática da análise da enunciação. 

Para o alinhamento e a dinâmica de cada discurso, este autor apresenta duas análises, a 

da lógica e a da sequência, no nosso caso optámos por seguir a segunda. Ao longo de 

cada discurso, vai-se fazendo uma análise de rupturas, a entrevista é dividida por 

sequências, “critérios semânticos (organização da sequência em torno de um tema 

dominante), mas também estilísticos (ruptura de ritmos, operadores gramaticais) estão 

na base da divisão” (p.97). Passaremos então a uma análise dos dados relativos às três 

técnicas de recolha de dados por nós adoptadas: análise documental, observação e 

entrevista. 
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3.1.5. Análise de Dados 

 

3.1.5.1. Análise Documental 

 

A nossa análise dos documentos direccionou-se para documentos: legislativos, do 

Agrupamento e da IGE. Numa primeira fase analisámos a legislação relativa à temática 

das escolas e da sua avaliação (Anexo 4). Analisámos cuidadosamente cada um dos 

documentos deste Agrupamento de Escolas e resolvemos fazer uma abordagem integral 

do PEA pela sua pertinência e interesse geral, daí a análise cuidadosa de todos os seus 

capítulos. Deste modo considerámos no Capítulo II da sua caracterização, a sua resenha 

histórica quer da freguesia, quer do meio envolvente quer ainda da caracterização de 

cada uma das três escolas. No Capítulo III da organização das escolas e respectivas 

comunidades, a análise dirigiu-se para cada uma das escolas deste Agrupamento em 

termos de instalações, corpo docente, corpo não docente e recursos das escolas. 

 

No Capítulo IV dos princípios orientadores, tivemos muito cuidado nesta análise 

pois estão contemplados os seis princípios orientadores deste Agrupamento: inclusão, 

integração, cidadania e participação democrática do saber, promoção do desporto e 

educação para a saúde e qualidade educativa. Quanto ao Capítulo V dos problemas do 

Agrupamento e a sua sustentação, estão contemplados cinco problemas: insucesso, 

articulação entre escolas e ciclos, degradação de alguns espaços e materiais, relação 

entre a escola/família e ainda a deficiente ou inexistente formação de docentes ao nível 

da TLEBS, disciplina, estratégias leitoras e das TIC. A este propósito elaborámos um 

quadro com estas soluções (Quadro 1), que serão determinantes mais adiante. No 

Capítulo VI dos objectivos específicos: soluções, são apresentadas as estratégias a 

adoptar para cada um dos problemas referidos anteriormente. O Capítulo VII da 

avaliação do PEA, onde é apresentada a equipa de avaliação do Projecto. São também 

apresentadas as competências desta equipa e os momentos de avaliação inicial e final do 

PEA. Por último no Capítulo VIII dos instrumentos de suporte, foram considerados o 

RIA e o PCA (Quadro 1). 
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Quanto ao RIA analisámos com pormenor alguns dos seus capítulos. Capítulo I 

Artigo 1º, onde se caracteriza o Agrupamento e o Artigo 3º, onde são apresentados os 

princípios orientadores do Agrupamento. No Capítulo II de administração e gestão do 

agrupamento, considerámos a Secção I, relativa à AAE, a Secção II, referente à 

Direcção Executiva (DE) e a Secção III, correspondente ao CP. Relativamente ao PCA 

demos maior destaque à análise do seu Capítulo VII de avaliação do PCA, onde estão 

apresentados os instrumentos de avaliação, a comissão de acompanhamento de 

avaliação deste projecto e os parâmetros de avaliação. 

 

Para além do PEA, do RIA e do PCA também analisámos os documentos relativos 

à candidatura e caracterização do Agrupamento necessários para o processo de 

avaliação externa. No documento enviado à IGE, antes da visita dos inspectores ao 

Agrupamento, destacamos a caracterização do Agrupamento Vertical de Escolas, 

abrangendo as diferentes escolas, as ideias chave apresentadas e relativas ao espaço 

físico/instalações, recursos financeiros, PEA, os cinco problemas do Agrupamento, os 

clubes e actividades desenvolvidas, a sua organização e gestão, os procedimentos de 

auto-avaliação institucional, a ligação à comunidade, à autarquia, às instituições locais, 

os resultados obtidos de 2005/2007 relativos à indisciplina, os resultados obtidos desde 

2003/2007, relativos à eficácia e eficiência. 

 

Por fim, na análise dos documentos do Agrupamento, analisámos também a 

constituição dos painéis formados para os dias das visitas dos inspectores ao 

Agrupamento, ocorridas em três dias de Novembro de 2007 e relativos aos painéis: 

painel do CE, painel dos coordenadores de unidades educativas, painel de DT e 

coordenadores de DT, painel com os representantes dos APEE e dos pais das turmas e 

grupo, painel com o CP, painel da AAE, painel com o PAAE e com o PADM, painel 

com os alunos e delegados de turma e o painel de docentes sem cargos desde o 5º até ao 

9º ano. Para este último painel foram escolhidos os docentes por sorteio, de acordo com 

uma lista elaborada pelo CE, também no painel dos DT e coordenadores de DT, 

estiveram representados os DT sorteados do 6º ano para o 2º ciclo e do 9º ano para o 3º 

ciclo. 
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Quadro 1  

Soluções para os problemas detectados no Agrupamento e definidos no PEA-2006/2008 

 

Insucesso
Articulação entre escolas e 

ciclos

Degradação/Inadequação de 

Alguns Espaços e Materiais

Relação entre o Agrupamento e a 

Familia

Deficiente ou Inexistente Formação 

de Docentes ao Nível da TLEBS, 

Disciplina, Estratégias Leitoras e 

das Tic

Promover a Pedagogia 

Diferenciada.

Realizar, no 1º ciclo, reuniões de 

coordenação de ano.

Implicar a Autarquia e a Junta de 

Freguesia na realização das obras.

Promover a criação de uma Associação 

de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento.

Realização/frequência dos docentes 

em acções de formação nas seguintes 

áreas: TLEBS, (in)disciplina, 

estratégias leitoras, TIC.

Valorizar os interesses culturais e 

pessoais dos alunos assumindo a 

multiculturalidade dos grupos em 

presença.

Programar, implementar e avaliar 

conjuntamente actividades entre a 

educação pré-escolar e o 1º ciclo.

Reordenar alguns espaços na 

EB2,3, por forma a que a escola 

possa cumprir melhor o seu 

objectivo de melhorar as 

condições da vida da comunidade 

escolar.

Envolver os Pais e Encarregados de 

Educação na vida escolar.

Gerir os conflitos da turma. Programar, implementar e avaliar 

conjuntamente actividades ao 

nível do 1º ciclo, envolvendo os 

professores titulares das turmas e 

os professores das actividades de 

enriquecimento curricular.

Gerir adequadamente os 

materiais/espaços entre as escolas 

do Agrupamento.

Nos órgãos onde a sua participação é 

exigida por Lei: Assembleia e Conselho 

Pedagógico do Agrupamento.

Promover a diversificação de 

ofertas escolares, nomeadamente 

ao nível da criação de Percursos 

Curriculares Alternativos e da 

Gestão Flexível dos Currículos.

Potenciar a dinâmica dos 

departamentos curriculares.

Envolver as colectividades, clubes 

e associações, neste processo.

Na criação de um grupo de trabalho de 

professores e elementos da Associação 

de Pais e Encarregados de Educação, 

para organizar actividades de carácter 

lúdico e cultural, durante o ano lectivo.

Promover a articulação entre 

ciclos e anos de escolaridade.

Análise e gestão de programas , 

quer a nível horizontal, quer a 

nível vertical.

Promover intervenções que 

tenham como finalidade a 

humanização dos espaços internos 

e externos das escolas.

Promover o associativismo entre os 

alunos com a criação de uma Associação 

de Estudantes do Agrupamento.

PROJECTO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 2006/2008 - SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS
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Quadro 1  

Soluções para os problemas detectados no Agrupamento e definidos no PEA-2006/2008 (continuação) 

 

Promover a inter e a 

multidisciplinaridade.

Programação, implementação e 

avaliação de actividades 

conjuntas entre escolas e entre os 

diferentes ciclos de ensino.

Apoiar as actividades tendentes a 

trabalhar os espaços verdes das 

escolas, com a participação de 

docentes, discentes ou Família.

Criação de um Conselho de Chefes de 

Turma para o 1º ciclo.

Criar um Gabinete de Psicologia e 

Orientação Escolar e Vocacional 

que vise o acompanhamento e 

orientação dos alunos.

Potenciar a dinâmica do 

funcionamento do Conselho 

Pedagógico do Agrupamento.

Criação de gabinetes de trabalho, 

devidamente apetrechados, para 

os professores.

Criação de um Conselho de Delegados 

de Turma para o 2º e 3º ciclos.

Reforçar as relações 

Escola/Família e promover a 

melhoria das relações 

interpessoais.

Potenciar uma política geral de 

gestão das escolas que coloque a 

prioridade no trabalho colectivo, 

organizado, em detrimento de 

orientações centralizadas.

Desenvolvimento de contactos 

para a construção do pavilhão 

gimnodesportivo na EB2,3.

Criação de espaços onde possam ser 

realizados debates centrados nas 

principais finalidades da Escola.

Efectivar as parcerias com outras 

entidades e instituições da 

comunidade.

Promover de forma empenhada e 

sistemática a circulação da 

informação no interior do 

agrupamento, criando espaços e 

momentos em que ela é 

claramente apresentada.

Angariar patrocinadores, através 

da Lei do Mecenato, para apoio 

financeiro à criação das 

infraestruturas e aquisição de 

materiais/equipamentos em falta.

Analisar a problemática da 

indisciplina através da criação de 

um Observatório para a 

Indisciplina (grupo de trabalho).

Promover a articulação entre o 

docente do Apoio Educativo 

(Ensino Especial) e o docente do 

Ensino Regular.

Reorganização dos horários 

lectivos dos alunos dos 2º e 3º 

ciclos.

Adequação na organização das 

turmas.

Criar um Observatório 

Permanente para a Avaliação dos 

alunos.                                                       Implementação de um GAAF.
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Quanto aos documentos elaborados pela IGE, considerámos para análise os 

documentos relativos ao convite da IGE para participação na Avaliação Externa de 

Escolas de 2007/2008, que decorreria até ao dia 20 de Junho de 2007 e onde era referido 

que a visita às escolas seleccionadas, para serem avaliadas no ano lectivo 2007/2008, 

decorreria entre Novembro de 2007 e Maio de 2008. Este Agrupamento foi dos 

primeiros a ter a visita da equipa de avaliação da IGE, naquele ano lectivo. Também 

foram considerados na nossa análise a escala de avaliação, o quadro de referência para a 

avaliação de escolas e agrupamentos de escolas, as perguntas ilustrativas do 

entendimento dos factores apresentados no quadro de referência relativos aos 

resultados, prestação do serviço educativo, organização e gestão escolar, liderança e 

capacidade de auto-regulação e melhoria da escola. Considerámos ainda os tópicos para 

a apresentação do Agrupamento à IGE com os diferentes campos de análise: contexto e 

caracterização geral do agrupamento, o PEA, a organização e gestão da escola, a ligação 

à comunidade, o clima e ambiente educativos, os resultados e outros elementos 

relevantes para a caracterização das escolas/agrupamentos. Por fim foram analisados os 

documentos relativos às regras para a constituição dos painéis do Agrupamento Vertical 

de Escolas, a agenda das visitas ao Agrupamento pela IGE e a informação 

complementar sobre as visitas ao Agrupamento. 

 

A nossa maior atenção direccionou-se para o Relatório da IGE da Avaliação 

Externa do Agrupamento em 2007/2008, onde se analisaram, com grande pormenor, 

todos os seus capítulos. No Capítulo I da introdução, considerámos a importância do 

processo da avaliação externa apresentada pela IGE “espera-se que o processo de 

avaliação externa fomente a auto-avaliação e resulte numa oportunidade de melhoria 

para o Agrupamento, constituindo este relatório como um instrumento de reflexão e de 

debate” (p.2). Também foi útil a caracterização da Unidade de Gestão e as conclusões 

da avaliação por domínio e a avaliação por factor. As conclusões finais deste relatório 

foram determinantes para uma análise comparativa que será apresentada no próximo 

capítulo, da análise dos resultados obtidos. 

 

Nas conclusões finais do Relatório da Avaliação Externa são apresentados os 

pontos fortes: a liderança forte e determinada do conselho executivo, conhecedor da 

realidade do Agrupamento e consciente das oportunidades e constrangimentos 

existentes; a excelente capacidade de identificação e resolução de problemas por parte 



93 

do conselho executivo; a gestão eficaz dos recursos com reflexos na organização do 

ambiente educativo e no bem-estar dos alunos, pessoal docente e não docente; a 

capacidade de captação de receitas e a sua aplicação em equipamentos e materiais 

didácticos; a funcionalidade dos documentos orientadores da acção educativa do 

Agrupamento; o clima de escola promotor de participação e de desenvolvimento cívico; 

a aprazibilidade dos espaços dos estabelecimentos do Agrupamento; a integração na 

comunidade local facilitadora da acção educativa; a existência de múltiplas parcerias 

com entidades da comunidade, tendo em vista a melhoria da qualidade educativa; o 

reconhecimento da importância dos contributos de cada um dos diferentes 

intervenientes no processo educativo. 

 

As oportunidades: a frequência de acções de formação no âmbito das ciências 

experimentais pelos docentes que leccionam o 1º ciclo do ensino básico; a imagem 

positiva do Agrupamento na comunidade local facilitadora da sua acção educativa. Os 

constrangimentos: a inexistência de pavilhão gimnodesportivo da Escola C; o não 

funcionamento do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família no presente ano lectivo; a 

carência de auxiliares de acção educativa em todos os estabelecimentos; o adiantado 

estado de degradação dos edifícios da Escola A; a existência de grades fixas nas janelas 

da Escola B que põe em causa a segurança. Procurando enquadrar todos estes elementos 

para uma análise mais fácil construímos um pequeno quadro orientador (Quadro 2). 

 

Quanto à análise dos pontos fracos, considerados como determinantes para o 

nosso estudo, foram os seguintes: a fraca implementação de actividades activas e 

experimentais na actividade pedagógica; a fraca liderança pedagógica das coordenações 

dos departamentos curriculares que se reflecte em fragilidades identificadas ao nível da 

gestão e da articulação curricular e do acompanhamento da actividade lectiva; a 

inexistência de planos de melhoria para intervir de forma estratégica em disciplinas que 

apresentam maiores níveis de insucesso; a inexistência de resultados de avaliação das 

crianças na educação pré-escolar; a fraca apropriação por parte dos docentes do PCA; a 

inexistência de um projecto de auto-avaliação com vista à melhoria e sustentabilidade 

do progresso do Agrupamento; a fraca implementação de estratégias de diferenciação 

nas práticas pedagógicas em contexto de sala de aula. 
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Quadro 2  

Apresentação dos pontos fortes, pontos fracos, constrangimentos e oportunidades apresentados no relatório da IGE-2007/2008 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos Constrangimentos Oportunidades
Liderança forte e determinada do CE

conhecedor da realidade do Agrupamento e

consciente das oportunidades e

constrangimentos existentes.

Fraca implementação de actividades

activas e experimentais na actividade

pedagógica.

Inexistência de pavilhão gimnodesportivo. Frequência de acções de formação no âmbito

das ciências experimentais pelos docentes que

leccionam o 1º ciclo do ensino básico.

Excelente capacidade de identificação e

resolução de problemas pelo CE. Gestão

eficaz dos recursos com reflexos na

organização do ambiente educativo e no bem-

estar dos alunos, pessoal docente e não

docente.

Fraca liderança pedagógica das

coordenações dos departamentos

curriculares ao nível da gestão e da

articulação curricular e do

acompanhamento da actividade lectiva.

Não funcionamento do Gabinete de Apoio ao

Aluno e à Família no presente ano lectivo.

Imagem positiva do Agrupamento na

comunidade local facilitadora da sua acção

educativa.

Capacidade de captação de receitas e a sua

aplicação em equipamentos e materiais

didácticos. Funcionalidade dos documentos

orientadores da acção educativa do

Agrupamento.

Inexistência de planos de melhoria para

intervir nas disciplinas que apresentam

maiores níveis de insucesso.

Carência de auxiliares de acção educativa em 

todos os estabelecimentos.

Clima de escola promotor de participação e

de desenvolvimento cívico.

Inexistência de resultados de avaliação das 

crianças na educação pré-escolar. 

Adiantado estado de degradação dos edifícios 

da EBl  A.

Aprazibilidade dos espaços dos

estabelecimentos do Agrupamento.

Fraca apropriação por parte dos docentes 

do Projecto Curricular de Agrupamento.

Existência de grades fixas nas janelas da EBl

B que põe em causa a segurança.

Integração na comunidade local facilitadora

da acção educativa.

Inexistência de um projecto de auto-

avaliação com vista à melhoria e

sustentabilidade do progresso do

Agrupamento.

Existência de múltiplas parcerias com

entidades da comunidade, tendo em vista a

melhoria da qualidade educativa.

Fraca implementação de estratégias de 

diferenciação nas práticas pedagógicas em 

contexto de sala de aula.

Reconhecimento da importância dos

contributos de cada um dos diferentes

intervenientes no processo educativo.

IGE - Avaliação Externa ao Agrupamento em 2007/2008
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Quadro 3  

Comparação entre documentos da IGE e do Agrupamento relativo aos pontos fracos 

 

Projecto Educativo do Agrupamento Documento entregue à IGE

Fraca implementação de actividades activas e

experimentais na actividade pedagógica.

Insucesso escolar. Insucesso escolar.

Fraca liderança pedagógica das coordenações dos

departamentos curriculares ao nível da gestão e da

articulação curricular e do acompanhamento da

actividade lectiva.

Articulação entre escolas e os ciclos. Articulação entre escolas e os ciclos.

Inexistência de planos de melhoria para intervir nas

disciplinas que apresentam maiores níveis de

insucesso.

Relação entre a escola e a familia. Relação entre a escola e a familia.

Inexistência de resultados de avaliação das crianças 

na educação pré-escolar. 

Deficiente/enexistente formação de docentes 

ao nível da (in)disciplina, estratégias, leituras e 

nas Tic.

Deficiente/enexistente formação de docentes 

ao nível da (in)disciplina, estratégias, leituras e 

nas Tic.

Fraca apropriação por parte dos docentes do 

Projecto Curricular de Agrupamento.

Inexistência de um projecto de auto-avaliação com

vista à melhoria e sustentabilidade do progresso do

Agrupamento.
Fraca implementação de estratégias de 

diferenciação nas práticas pedagógicas em 

contexto de sala de aula.

AGRUPAMENTO
IGE

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FRACOS
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Quadro 4  

Comparação entre documentos da IGE e do Agrupamento relativo à auto-avaliação 

 

AGRUPAMENTO

Positivo Negativo Documento entregue à IGE

Existem práticas de auto-avaliação correntes mensais: Pote

e Actividades de Enriquecimento Curricular

Não existe uma estratégia de auto-avaliação 

implementada

Ao nível pedagógico na leccionação e nos resultados, a 

auto-avaliação ocorre nos departamentos curriculares e 

nos conselhos de turma

O CE avalia a sua actuação e identifica e reconhece

fragilidades, carências e necessidades

Falta a reflexão sobre o desenvolvimento e as 

estratégias de melhoria (só existe de forma pontual 

e informal entre os docentes)

O CP tem duas secções que procedem à avaliação: do 

desempenho do órgão e da implementação do PEAM

Existe recolha sistemática de dados sobre os resultados das

aprendizagens dos alunos

Não realiza uma reflexão sistemática e generalizada Ao nível da gestão ocorre a auto avaliação desde 2005

O Agrupamento realiza um progresso sustentado na 

evolução dos resultados escolares, abandono escolar e 

disciplina dos alunos

Não foi feita a auto-avaliação preconizada na lei. Não 

existe equipa de auto-avaliação

Realiza uma acção concertada e empenhada entre o PD, o 

PND e o CE na melhoria dos resultados e no ambiente 

educativo

O CE identifica os pontos fracos do Agrupamento,

oportunidades de euipamentos tais como: Piscina,

polidesportivo, biblioteca 

O CE gere autonomamente os seus recursos

A comunidade educativa indica mudanças positivas no 

Agrupamento nos últimos anos

AUTO-AVALIAÇÃO

IGE
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No final, para poder chegar mais facilmente ao confronto de pontos de vista entre 

a IGE e o Agrupamento, resolvemos construir dois quadros relativos aos pontos fracos e 

à auto-avaliação com essa comparação (Quadros 3 e 4). 

 

3.1.5.2. Observação 

 

Na análise dos dados relativos à observação, destacamos o registo feito no nosso 

diário de bordo, ocorridos quando da visita guiada promovida pelo PCE, aos três 

estabelecimentos de ensino deste Agrupamento. Essa visita aconteceu no dia 20 de 

Novembro de 2008, após um pedido informal da nossa parte, para conhecer as três 

escolas do Agrupamento. Com esse conhecimento, foi possível compreender melhor 

toda a dinâmica e organização deste Agrupamento e a boa relação do PCE com a sua 

comunidade educativa, muito visível em todos os estabelecimentos de ensino visitados. 

 

Neste nosso diário de bordo, podemos encontrar algumas frases desse dia como 

“todos os alunos reconheceram e cumprimentaram o Professor N, o mesmo sucedeu 

com os professores e com os funcionários. Parece uma pessoa muito querida” (p.2); “no 

próximo fim-de-semana um grupo de pais vai pintar a Escola B” (p.3); “o professor N 

desloca-se com frequência às várias escolas do Agrupamento e todas as crianças o 

reconhecem e cumprimentam” (p.3); “a Escola C adoptou um ex-recluso, que fez a 

inserção na sociedade nesta escola, continuando a desempenhar o seu trabalho de 

jardinagem. Actualmente dão-lhe o ordenado mínimo e a alimentação” (p.4).  

 

Relativamente ao processo de avaliação externa do Agrupamento o PCE, fez 

várias referências a este processo e nós destacamos a seguinte “todo o processo de 

avaliação externa se desenvolveu a partir do CE, tanto o CP como a AE pouco 

participaram no processo” (p.5). A Professora Q, membro representante do ensino pré-

escolar no CE, apresentou de forma resumida algumas melhorias ocorridas no 

Agrupamento neste ano lectivo: “as melhorias, foram sentidas ao nível da liderança 

pedagógica das coordenações dos departamentos curriculares, nas crianças da educação 

pré-escolar que passaram a ser avaliadas, houve uma melhoria na formação dos 

docentes na área das TIC, a disciplina dos alunos e a articulação entre escolas e ciclos 

também melhoraram, as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo passaram a utilizar a 

piscina municipal e será aberta uma nova biblioteca escolar, na escola sede” (p.6). Para 
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esta docente “não existe uma equipa de auto-avaliação, nem planos de melhoria neste 

ano, especialmente devido ao processo de avaliação do pessoal docente. Também 

aumentou a carência de auxiliares de acção educativa” (p.6). Apresentamos com mais 

cuidado as opiniões desta docente do CE, em virtude de não ter ocorrido nenhuma 

entrevista formal. 

 

3.1.5.3. Entrevistas 

 

Após a escolha dos participantes foram agendadas as três entrevistas para dias e 

horas com disponibilidade dos interessados, também foram pedidas as autorizações de 

gravação. Antecipadamente foram elaborados guiões de entrevista, para PCE no dia 18 

de Maio (Anexo 5), para a ex-PCP no dia 18 de Junho (Anexo 6) e para o membro da 

ex-AAE no dia 22 de Junho (Anexo 7). 

 

Sempre que realizámos uma entrevista, procurámos fazer de seguida a sua 

transcrição completa, este foi um trabalho muito demorado que decorreu nos meses de 

Maio e Junho. Posteriormente confirmámos estas transcrições com uma leitura integral, 

acompanhada pela sua reprodução áudio, a fase seguinte foi a da análise de conteúdo. 

Começámos por definir oito dimensões de análise com o apoio dos guiões de entrevistas 

e das declarações dos entrevistados e assim, construímos uma tabela com um conjunto 

de categorias e de subcategorias (Quadro 5). 

 

Ao tentáramos organizar estas transcrições, sentimos necessidade de fazer a 

análise integral do conteúdo destas três entrevistas e seguimos a perspectiva de Bardin 

(2008), construímos uma tabela com quatro colunas, onde colocámos o texto integral da 

entrevista na segunda coluna, posteriormente dividimo-lo por sequências, na terceira 

coluna e simultaneamente colocámos na quarta coluna, os tópicos mais importantes 

dessas sequências. Após esta tarefa para cada uma das entrevistas, preenchemos a 

primeira coluna, tendo como base as nossas dimensões de análise, categorias e 

subcategorias indicadas no Quando 5. 
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Quadro 5  

Dimensões de análise, categorias e subcategorias resultantes da análise de conteúdo 

 

Dimensão de Análise Categoria Subcategoria

1.1.      Escolas/Edifícios

1.2.      Zona de inserção

1.3.      Instalações/Equipamentos

1.4.1.      Pais e encarregados de educação

1.4.2.      Entidades

1.5       Pessoal docente

1.6.      Pessoal não docente

1.7.      Orçamento privativo

1.8.      Currículo

1.9.      Projectos

2.1.  Acompanhamento em 2006/2007

2.2.  Avaliação ao 1º ciclo em 2008/2009

2.3.  Colóquio da IGE em 2009

3.1.  Quem teve a iniciativa

3.2.  Que razões

3.3.1. Quem elaborou

3.3.2. Como elaborou

3.3.3. Que dados serviram de referência

3.4.1. Conselho Executivo

3.4.2. Conselho Pedagógico

3.4.3. Assembleia de Escola

4.1.  Preparação dos painéis

4.2.  Constituição dos painéis

4.3.1. Conselho Executivo

4.3.2. Conselho Pedagógico

4.3.3.Assembleia de Escola

5.1.1. Pontos fracos

5.1.2. Constrangimentos

5.1.3. Oportunidades

5.2. Razão da não apresentação de um 

contraditório

5.3. Divulgação do Relatório da IGE no 

Agrupamento

5.4.1. Nos professores em geral

5.4.2. Nos pais e encarregados de educação

5.4.3. Nos alunos

5.4.4. Nas entidades parceiras

5.4.5. Nas instituições universitárias

5.4.6. Noutras escolas ou agrupamento de escolas

6.1.1. Antes de 2008/2009

6.1.2. Em 2008/2009

6.2.1. Conselho Pedagógico:

      6.2.1.1. Em 2007/2008

      6.2.1.2. Em 2008/2009

6.2.2. Alunos

6.2.3. Professores

6.2.4. Pessoal não docente

7.1.1. Constituição

7.1.2. Funções

7.1.3. Instrumentos

7.2.1. Pessoal docente

7.2.2. Pessoal não docente

7.2.3. Actividades

7. Planos de Acção para 

a Melhoria em 

2008/2009:

5.1.  Opinião sobre o Relatório da IGE:

3.4.  Aprovação no:

4.3.  Como correram os painéis:

5.4. Que impacto teve esse Relatório da IGE 

no Agrupamento: 

6. Alterações de 

Práticas em sequência 

do Relatório da IGE:

2. Inspecção da IGE

6.1. Ao nível da Liderança:

6.2. Ao nível da Cultura do Agrupamento:

7.1. Equipa de Auto-Avaliação:

3. Candidatura à 

Avaliação Externa em 

2007/2008

7.2. Processos de Auto-avaliação:

3.3.  Documento de caracterização do 

Agrupamento enviado à IGE:

4. Visita ao 

Agrupamento pela IGE:

5. Impacto do Relatório 

da IGE, na Comunidade 

Educativa:

5. Impacto do Relatório 

da IGE, na Comunidade 

Educativa:

1. Caracterização do 

Agrupamento

1.4.      Ligações à comunidade:

1. Caracterização do 

Agrupamento
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Quadro 5  

Dimensões de análise, categorias e subcategorias resultantes da análise de conteúdo 

(continuação) 

7.3.1. Nos documentos do Agrupamento:

      7.3.1.1. PEA (Projecto Educativo do Agrup.)

      7.3.1.2. RIA (Regulamento Interno do Agrup.)

7.4. Definição de áreas prioritárias, a partir do 

Relatório da IGE em função dos Pontos 

Fracos

7.5.1. Conselho Geral Transitório:

      7.5.1.1. Processo de Eleição do Director

      7.5.1.2. Listas para o Conselho Geral

7.5.2. Avaliação do Desempenho Docente

7.5.3. Candidatura a Director

7.5.4. Legislação/Alterações estruturais

7.6.1. Áreas

7.6.2. Planos de acção

8.1. Escolas/Instalações

8.2. Alunos

8.3. Professores

8.4. Pessoal Não Docente

8.5. Órgãos de Gestão: 8.5.1. Projecto do Director

8.6. Serviços

8.7. Autonomia

7. Planos de Acção para 

a Melhoria em 

2008/2009:

8. O futuro do 

Agrupamento:

7.5. Razões para não terem ocorrido mais 

mudanças, neste ano lectivo:

7.6. Dimensões de Melhoria:

7.3. Alterações dirigidas para os pontos fracos 

e para os constrangimentos:

 

 

 A título de exemplo poderá ser consultado o Anexo 8, que corresponde a uma das 

páginas dessa transcrição, que demonstra o trabalho realizado nas três entrevistas, onde 

se apresenta o esquema de organização seguido. 

 

No sentido de rapidamente nos situarmos numa determinada dimensão, categoria 

ou subcategoria, resolvemos construir tabelas com as sequências das diferentes 

dimensões, possibilitando desse modo uma observação mais fácil, da opinião geral 

destes três entrevistados, isto poderá ser observado no exemplo apresentado no Quadro 

6 e nos restantes quadros apresentados nos Anexo 9. 

 

Posteriormente a esta esquematização passámos a uma segunda fase, a escolha das 

partes das entrevistas, relativas às sequências apresentadas anteriormente, onde 

inserimos a opinião de cada entrevistado relativamente aos interesses da nossa 

investigação. Deste modo realizámos mais oito quadros para a apresentação desses 

dados, mas para uma visão integral do texto e a leitura completa dessas sequências, 

construímos quadros, que não podem estar inseridos neste texto e anexos (Anexos 10-

17). Dessa forma podemos chegar mais facilmente às opiniões e resultados finais. A 
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título de exemplo apresentaremos um desses quadros (Quadro 7) para que se possa 

observar o trabalho desenvolvido. 

 

3.2. Caracterização do Contexto de Investigação 

 

O desenvolvimento concreto das ideias educacionais tem lugar na sala 

de aula e nas escolas. Pode ser um processo interactivo entre as ideias 

de autoridades centrais e locais, professores, investigadores e outros 

actores sociais, mas são as escolas que interpretam a experiência 

educacional real.     (Simons, 1999, p.168). 

 

3.2.1. O Agrupamento de Escolas e o seu Meio de Inserção 

 

Agrupamento de Escolas é a nossa designação para a unidade organizacional que 

constitui o objecto deste estudo. A nossa investigação decorreu no ano lectivo 

2008/2009, com base nos dados recolhidos ano lectivo anterior, período correspondente 

à data em que foi submetido a uma avaliação externa pela IGE.  

 

Este Agrupamento de Escolas localiza-se numa das cinquenta e três freguesias da 

cidade de Lisboa sendo uma das maiores da capital portuguesa, com cerca de quarenta 

mil habitantes. São conhecidos nesta região, vestígios dos tempos pré-históricos e foi 

nesta zona que a nossa aristocracia viveu nos séculos XVII e XVIII, por essa razão 

podemos encontrar inúmeros solares, conventos, mosteiros, quintas e palácios. Ainda 

nos séculos XIX e XX ocorreram grandes actividades portuárias e industriais. Esta 

freguesia foi criada no final dos anos cinquenta, enquanto o nosso Agrupamento 

Vertical de Escolas foi constituído em 2004. É composto por uma escola básica de 2º e 

3º ciclo que é a sede do Agrupamento, duas escolas básicas de 1º ciclo e um jardim-de-

infância.  

 

No ano lectivo 2007/2008, frequentavam este Agrupamento cerca de oitocentos 

alunos distribuídos: vinte e cinco da educação pré-escolar, perto de trezentos do 1º ciclo 

e cerca de quinhentos do 2º e 3º ciclo. Existiam ainda perto de meia centena de alunos 

abrangidos pela educação especial e metade da população escolar usufruía de acção 

social  escolar. O  corpo  docente  é  estável  e  é  constituído  por  cerca  de   noventa  
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Quadro 6  

Exemplo da organização da dimensão de análise da caracterização do Agrupamento  

 

1.      Caracterização do Agrupamento:

1.1  Escolas/Edifícios

1.2  Zona de inserção

1.3  Instalações/Equipamentos

1.4  Ligações à comunidade:

1.4.1        Pais e encarregados de educação

1.4.2        Entidades

1.5  Pessoal docente

1.6  Pessoal não docente

1.7  Orçamento privativo.

1.8 Currículo

1.9 Projectos

2.      Inspecção da IGE (outras):

2.1  Acompanhamento em 2006/2007;

2.2  Avaliação ao 1º ciclo em 2008/2009.

2.3  Colóquio da IGE em 2009.

42

50

11;17

6

15 2;12;13;16

12

44

26;32;44;45;46

26

45

3;4;43

2;5;25

Entrevista ao Presidente do 

Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do 

Conselho Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento
Categorias e Sub-Categorias

SequênciasSequênciasSequências

1 1 1

112
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Quadro 7  

Exemplo dos excertos das entrevistas relativos a uma parte da dimensão de análise da caracterização do Agrupamento 

 

1.      Caracterização do Agrupamento:

1.1  Escolas/Edifícios

1.2  Zona de inserção

Categorias e Sub-Categorias

"Zona muito carenciada com 50% de alunos 

carenciados" (S2, p.2)

"Caracterizo como um dos melhores 

Agrupamentos de Lisboa. (…) É  muito bem 

constituído, é composto por um jardim-de-

infância com 24 crianças, duas escolas do 1º 

ciclo, com quatro turmas a Escola A do 1º ciclo. 

A outra escola a Escola B do 1º ciclo que é 

onde está o Jardim-de-infância e tem nove 

turmas e a Escola C do 2º/3º ciclos. As três 

escolas, (...) compõem as quatro escolas estão 

muito próximas umas das outras, o que permite 

uma circulação até a pé entre uma escola e a 

outra." (S1, p.1)

"O nosso Agrupamento tem duas escolas 

primárias , um Jardim-de-Infância e tem aqui a 

Escola C 2/3" (S1, p.1)

"O Agrupamento é constituído pelas 

restantes três escolas, (…) sendo que numa 

delas funciona também um jardim-de-

infância. " (S1, p.1)

"Tem muito a ver com a zona de Lisboa 

onde está inserida. (…) o tipo de famílias e 

dos alunos que tínhamos aqui (…) há 

muitos problemas ao nível cultural, ao nível 

social, da disfunção familiar" (S1, p.1)

"A origem dos nossos alunos, (…) são de um 

meio desfavorecido e se calhar um terço ou até 

mais, (…) não valorizam a educação, não 

valorizam a formação." (S1, p.1)

DIMENSÃO DE ANÁLISE DA CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO

Entrevista ao Presidente do Conselho 

Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do Conselho 

Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento
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professores, quase todos do quadro efectivo do Agrupamento. O pessoal não docente é 

de cerca de trinta funcionários e o nível de escolaridade dos encarregados de educação 

dos alunos que frequentam este Agrupamento, situa-se maioritariamente ao nível da 

escolaridade básica.  

 

Relativamente ao presente ano lectivo de 2008/2009, os dados são bastante 

semelhantes, contudo houve uma ligeira diminuição do número de docentes e de alunos 

do 2º e 3º ciclo. Quanto ao número de alunos com apoio da acção social escolar, 

aumentou bastante, o valor que já era elevado, passou para sessenta por cento, o que 

reflectirá certamente a situação económica actual do nosso país. 

 

3.2.2. Avaliação do Agrupamento pela IGE, em 2007/2008 

 

Os objectivos da IGE relativos à avaliação externa de escolas, estão publicitados 

no seu sítio da internet e pretendem desenvolver as escolas, fomentando a sua auto-

avaliação, no sentido de promover oportunidades de melhoria nessas escolas. Assim, 

quando identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os 

constrangimentos, consegue fornecer os elementos necessários para a construção ou 

aperfeiçoamento de planos de melhoria, bem como para o seu desenvolvimento 

articulando a administração educativa, com a comunidade onde está inserida. 

 

Em qualquer processo de avaliação externa, a IGE apresenta cinco domínios na 

sua avaliação: os resultados; a prestação do serviço educativo; a organização e gestão 

escolar; a liderança; a capacidade de auto-regulação e a melhoria da escola. Cada um 

destes domínios contempla vários subdomínios e é-lhe atribuída uma classificação 

global. A escala de avaliação utilizada, poderá ser consultada em pormenor no sítio da 

internet da IGE, mas de forma resumida podemos referir: Muito Bom – quando 

predominam os pontos fortes; Bom – quando revela bastantes pontos fortes; Suficiente – 

onde os pontos fortes e os pontos fracos se equilibram; Insuficiente – quando os pontos 

fracos se sobrepõem aos pontos fortes.  

 

Neste Agrupamento as classificações obtidas no relatório da IGE podem ser 

resumidas da seguinte forma: 1 - Resultados – Bom; 2 – Prestação do Serviço Educativo 

– Bom; 3 – Organização e Gestão Escolar – Muito Bom;4 - Liderança – Muito Bom;  

5 – Capacidade de Auto-Regulação e Melhoria do Agrupamento – Bom.  
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3.2.3. Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento Vertical de Escolas 

 

Estas organizações educativas surgiram no âmbito do Decreto-Lei n.º 115-A/98, 

de 4 de Maio. Os Agrupamentos de Escolas foram sujeitos a uma nova estrutura 

organizativa e administrativa assente na institucionalização da participação da 

comunidade educativa, nas decisões relativas à vida escolar. Esta alteração na 

organização das instituições educativas da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, introduziu também alterações na administração e na gestão. Neste contexto, 

fazem parte da estrutura organizacional do Agrupamento de Escolas, os órgãos de 

administração e gestão, a AAE, que no presente ano lectivo é designado por CGT e que 

no próximo ano lectivo, passará a designar-se por CG. O CE que neste momento 

corresponde à actual DE, o CP e o CA. Como o nosso estudo se refere ao período da 

avaliação externa, que ocorreu no ano lectivo 2007/2008 e às consequências dessa 

avaliação em 2008/2009, iremos referir-nos mais à AAE em vez do actual CGT. O 

mesmo acontece com o CE em vez da actual DE, que foi eleita já no final deste ano 

lectivo.  

 

3.2.3.1. Estruturas de Administração e Gestão 

 

3.2.3.1.1. Assembleia do Agrupamento de Escolas 

 

A AAE e de acordo com o Decreto-Lei n.º 115-A/98, é o órgão responsável pela 

“definição das linhas orientadoras da actividade da escola (…), é o órgão de 

participação e representação da comunidade educativa” (artigo 8.º). 

 

Na sequência do previsto neste normativo e do estipulado no RIA (secção I, artigo 

6.º), a AAE é constituída por oito docentes efectivos, três representantes do PND, três 

representantes dos pais e EE, um representante da autarquia local e um representante 

das actividades de carácter cultural, artístico e científico. Quanto às competências da 

AAE, são essencialmente as referidas no diploma ministerial e reproduzidas no RIA, 

das quais destacamos por serem aquelas sobre as quais a Avaliação Externa incidiu, as 

seguintes: 
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“Aprovar o PEA e acompanhar e avaliar a sua execução; aprovar o RIA; emitir parecer 

sobre o PAA, verificando da sua conformidade com o Projecto Educativo; apreciar os 

relatórios periódicos e o relatório final de execução do plano anual de actividades; 

apreciar os resultados do processo de Avaliação Interna do Agrupamento” (RIA, p. 9). 

 

No presente ano lectivo houve muitas reuniões, mas como CGT. Este órgão esteve 

implicado nos processos de candidatura a Director e nas alterações de documentos do 

Agrupamento (o RIA) tendo em vista as alterações decorrentes do novo CGT. A este 

propósito o Professor S considera que as reuniões da AAE eram muito poucas e que 

actualmente no CGT são muito mais “é que não foi como agora no CGT, que nós 

praticamente todas as semanas reuníamos, nós reuníamos de seis em seis meses, 

portanto...” (Eex-MAAE, S3, p.2).  

 

A Avaliação Interna deste Agrupamento, que corresponde a uma competência 

deste órgão, não foi trabalhada neste ano lectivo de 2008/2009 e como tal não foi 

considerada por nós. 

 

3.2.3.1.2. Conselho Executivo 

 

O CE no cumprimento do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 115-A/98 e de acordo 

com o RIA (secção II, artigo 14.º), é o órgão de gestão do Agrupamento nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa e financeira, definindo assim o regime de 

funcionamento deste Agrupamento. O CE deste Agrupamento é composto pelo 

presidente e três vice-presidentes. Todos os membros do CE exercem as respectivas 

funções, em regime de isenção de horário. 

 

Em termos de competências e tendo em atenção o estipulado no Decreto-Lei n.º 

115-A/98 e no RIA, cabe ao CE entre outras competências: “Elaborar e submeter à 

aprovação da AAE: o PEA; o RIA; as propostas de celebração dos contratos de 

autonomia” (RIA, p.12) e destacamos ainda a “gestão pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial do Agrupamento de Escolas” (RIA, p. 13). 
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3.2.3.1.3. Conselho Pedagógico 

 

O CP de acordo com o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º115-A/98, de 4 de Maio, é o 

órgão de coordenação e orientação educativa do Agrupamento, especificamente nos 

domínios pedagógico-didáctico, de orientação e acompanhamento dos alunos e também 

nos domínios da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. O 

normativo em referência (artigo 25.º) determina que a composição do CP é da 

responsabilidade de cada escola, sendo a sua composição definida no RIA, a qual deve 

salvaguardar a participação e representação da comunidade educativa, até ao máximo de 

vinte membros. No Agrupamento de Escolas, de acordo com o seu RIA em vigor 

(secção III, artigo 21.º), o CP é formado pelos seguintes elementos: o PCE, sete 

coordenadores dos Departamentos Curriculares, dois coordenadores dos Conselhos de 

Docentes do Jardim-de-infância e do 1º ciclo, dois coordenadores dos DT, um 

representante da Educação Especial, três representantes dos Pais e EE, dois 

representantes do PND e um representante dos Projectos de Desenvolvimento 

Educativo. O PCP é eleito entre os docentes acima mencionados, conforme o previsto 

no artigo 23.º, do RIA. 

 

As competências do CP descritas no RIA (artigo 26º), são as atribuídas no 

Decreto-Lei n.º 115-A/98 destacamos “elaborar a proposta de PEA; apresentar 

propostas para a elaboração do PAA e pronunciar-se sobre o respectivo projecto; 

pronunciar-se sobre a proposta do RIA; pronunciar-se sobre as propostas de celebração 

dos contratos de autonomia” (RIA, pp. 20-22). 

 

Este órgão reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre 

que seja convocado pelo respectivo presidente. No ano lectivo 2007/2008 e pelas razões 

apresentadas anteriormente, houve uma grande alteração nos elementos deste Conselho. 

Quase todos os elementos foram substituídos, por não serem professores com a 

categoria de professor titular. A este propósito a Professora X refere na sua entrevista 

que “no antigo CP não estavam titulares (…) só ficaram as coordenadoras do 2º e 3º 

ciclo que não precisavam de ser titulares. Todos os nossos representantes dos 

departamentos ficaram de fora…” (Eex-PCP, S3, p.3). O Presidente deste órgão passou 

a ser o PCE de acordo com as novas reformulações. 
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3.2.3.2. - Alterações dos Órgãos em função da Lei nº75/2008 

 

Afonso (2008) no seu parecer ao novo regime de gestão das escolas, anterior à 

publicação desta lei, destaca três objectivos estratégicos que irão reforçar: i) a 

participação das famílias e comunidades na direcção estratégica dos estabelecimentos de 

ensino; ii) a liderança das escolas; iii) a autonomia das escolas. Para este autor estes 

objectivos permitem, criar condições institucionais e organizacionais para a melhoria da 

qualidade da provisão da educação. Aponta como muito relevante neste documento, o 

reforço da participação parental e comunitária no Conselho Geral em especial para a 

eleição do Director. Apresenta alguns aspectos mais ambíguos neste documento, o do 

processo de eleição do novo Director, onde não há lugar para reclamação; a 

representação no Conselho Pedagógico dos representantes dos pais e encarregados de 

educação e dos alunos, que deveriam apenas pertencer ao Conselho Geral; e a 

representação das autarquias no Conselho Geral, que deveria deixar de existir, 

sugerindo essa participação pela via da representação do Presidente do Conselho Geral, 

no Conselho Municipal de Educação. 

 

A publicação do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de Abril, aprovou o regime de 

autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário. Relativo a este decreto-lei podemos 

apresentar a opinião do Professor N, que afirma que esta nova legislação conduziu este 

ano lectivo a “um ano de gestão corrente e de tentativa de melhoria de alguns aspectos” 

(Eex-PCE, S20, p.10). Assim, com base neste documento legislativo organizámos o 

texto que apresentaremos de seguida, dirigindo o seu conteúdo para os órgãos de gestão 

salientados no nosso trabalho de investigação. 

 

No percurso governativo actual e ao nível da Educação, ocorreram alterações no 

estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e 

secundário, no sentido de dotar cada estabelecimento de ensino público, de um corpo de 

docentes reconhecido com mais experiência, mais autoridade e mais formação, que 

assegure em permanência funções de maior responsabilidade. Na estruturação desta 

carreira, foram constituídas as categorias de professor titular e de professor, provocando 

grandes alterações nos diferentes órgãos de administração e gestão das Escolas e 

Agrupamentos de Escolas. Cabe aos professores com a categoria professor titular, todas 
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as actividades de coordenação e supervisão, o que constituiu um importante contributo, 

de acordo com esta legislação, para a capacidade de organização das escolas em função 

da missão de serviço público que lhes está confiada. Com este documento legislativo 

também se veio reforçar a participação das famílias e comunidades, na direcção 

estratégica dos estabelecimentos de ensino. Este objectivo é concretizado, neste decreto 

-lei, com o designado CG. 

 

Cabe ao CG a aprovação das regras fundamentais de funcionamento das Escolas e 

Agrupamento de Escolas (RI/RIA), as decisões estratégicas e de planeamento (PE/PEA 

e PAA) e o acompanhamento da sua concretização (relatório anual de actividades). 

Também se confia a este órgão a capacidade de eleger e destituir o Director, que por 

conseguinte lhe tem de prestar contas. O Professor S refere a propósito da eleição do 

Director que “a nossa comissão eleitoral funcionou praticamente todos os dias, para 

analisar tudo” (Eex-MAAE, S17, p.11). Este documento procura ainda reforçar as 

lideranças das escolas e criar condições para que estas desenvolvam o PEA. Este 

objectivo concretiza -se neste documento pela criação do cargo de Director, coadjuvado 

por um subdirector e um pequeno número de adjuntos, constituindo deste modo um 

órgão unipessoal e não um órgão colegial. 

 

Ao Director é confiada a gestão administrativa, financeira e pedagógica, 

assumindo para o efeito, a presidência do CP. No sentido de reforçar a liderança da 

escola e de conferir maior eficácia e responsabilidade ao Director, é-lhe conferido o 

poder de designar os responsáveis pelos departamentos curriculares, principais 

estruturas de coordenação e supervisão pedagógica. Este decreto-lei corresponde a um 

outro objectivo, o do reforço da autonomia das escolas. A uma maior autonomia tem de 

corresponder maior responsabilidade. Deve ainda desenvolver-se um sistema de auto-

avaliação e de avaliação externa e só com estas duas condições preenchidas será 

possível avançar de forma sustentada para o reforço da autonomia das escolas. São 

órgãos de direcção, administração e gestão dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 

agrupadas os seguintes: o CG, o Director, o CP e o CA. 
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3.2.3.2.1. Conselho Geral 

 

O CG é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da actividade da escola, assegurando a participação e representação da 

comunidade educativa. O número de elementos que compõem o CG é estabelecido por 

cada Agrupamento de Escolas ou Escola não agrupada, nos termos do respectivo 

RIA/RI, devendo ser um número ímpar não superior a vinte e um. No final do presente 

ano lectivo ocorreu a eleição dos membros deste CG e o nosso entrevistado referiu que 

“agora está em processo de constituição das listas para o novo CG” (Eex-MAAE, S19, 

p.12). Das competências deste órgão destacamos “eleger o respectivo Presidente; eleger 

o Director; aprovar o PEA e acompanhar e avaliar a sua execução; aprovar o RIA; 

aprovar os PAA e plano plurianual de actividades” (DL nº75/2008, pp. 2344-2345). 

 

3.2.3.2.2. Director 

 

O Director é o órgão de administração e gestão do Agrupamento de Escolas ou 

Escola não agrupada nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 

patrimonial. O Director é coadjuvado por um Subdirector e por um a três adjuntos e esse 

número de adjuntos é fixado em função da dimensão dos Agrupamentos de Escolas e 

Escolas não agrupadas, o seu mandato tem a duração de quatro anos. Das competências 

do Director destacamos “submeter à aprovação do CG, o PEA elaborado pelo CP; 

elaborar e submeter à aprovação do CG: as alterações ao RIA, os PAA e PPA, o 

relatório anual de actividades e as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

aprovar o plano de formação e de actualização do PD e PND; exercer o poder 

hierárquico em relação ao PD e PND; exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do PD; proceder à 

avaliação de desempenho do PND” (DL nº75/2008, pp. 2346-2347). 

 

O exercício das funções de Director ocorre em regime de comissão de serviço e 

em regime de dedicação exclusiva, o que implica a incompatibilidade do cargo dirigente 

com quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não. O Director 

está isento de horário de trabalho e está obrigado ao cumprimento do período normal de 

trabalho, assim como do dever geral de assiduidade. 
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3.2.3.2.3. Conselho Pedagógico 

 

O CP é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa 

do Agrupamento de Escolas ou Escola não agrupada, nomeadamente nos domínios 

pedagógico-didáctico, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação 

inicial e contínua do PD e PND. A sua composição é estabelecida pelo Agrupamento de 

Escolas ou Escola não agrupada nos termos do respectivo RIA/RI, não podendo 

ultrapassar o máximo de quinze membros. O Director é por inerência o PCP. O CP 

reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja 

convocado. Das competências do CP destacamos “elaborar a proposta de PEA a 

submeter pelo Director ao CG; apresentar propostas para a elaboração do RIA e dos 

PAA e PPA e emitir parecer sobre os respectivos projectos; emitir parecer sobre as 

propostas de celebração de contratos de autonomia; apresentar propostas e emitir 

parecer sobre a elaboração do plano de formação e de actualização do PD e PND; 

proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 

recomendações” (DL nº75/2008, pp. 2349-2350). 

 

Presentemente estão previstas novas alterações relativas à composição dos 

representantes dos departamentos disciplinares. A partir de 2009/2010 passará a haver a 

representação apenas de quatro departamentos disciplinares: Línguas, Ciências Sociais 

Experimentais, Expressões e Matemática e Ciências Experimentais. Concluímos este 

capítulo relativo aos procedimentos teóricos e metodológicos e à caracterização do 

contexto da investigação e passaremos de seguida aos resultados obtidos em função das 

nossas questões de investigação. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados da Investigação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em educação, a mudança é fácil de propor, difícil de implementar e 

extraordinariamente difícil de sustentar.  (Hargreaves e Fink, 2007, p.11) 
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4.1. EVOLUÇÃO DO NOSSO AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

ESCOLAS, APÓS A SUA AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

 

 

 

Expomos neste capítulo os resultados obtidos, de acordo com a metodologia 

utilizada. A grande finalidade do nosso trabalho foi a análise do impacto e dos factores 

que contribuíram para a melhoria contínua deste Agrupamento, no período subsequente 

à sua avaliação externa promovida pela IGE. Assim, depois de termos analisado um 

conjunto alargado de informações, nomeadamente documentos da IGE e do 

Agrupamento, fizemos a nossa reflexão e estabelecemos contactos com vários actores, 

entre os quais três considerados fundamentais neste processo. Esta selecção ocorreu em 

função do seu papel activo, num dos três órgãos de gestão do Agrupamento: o ex-PCE, 

a ex-PCP e um ex-MAAE e membro do actual CGT. Recorremos a entrevistas semi-

directivas a estes três elementos e às diversas observações registadas no nosso diário de 

bordo. 

 

Para facilitar a nossa análise de resultados, optámos por seguir a ordem inicial da 

análise documental (Quadros 1-4) e das dimensões de análise (Quadro 5), seguindo 

ainda o conselho de Santos Guerra (2000), dando voz a estes protagonistas, sempre que 

se justificar o registo das suas opiniões. 

 

4.2. Análise e comparação dos documentos do Agrupamento de Escolas e 

o relatório final da IGE 

 

4.2.1. PEA 2006/2008 

 

Este Agrupamento no seu PEA de 2006, apresenta cinco problemas com a 

identificação das respectivas soluções. Contudo, como continuavam actuais, não houve 

razão para o alterar, “o nosso Projecto está muito qualitativo (…) e este CP (...) resolveu 

continuá-lo, por mais este ano" (Eex-PCP, S20, p.12). Apesar das alterações previstas 

no Decreto-Lei nº 75/2008, não fizeram qualquer alteração, ainda mais que em 

Reforça-se a consciência de que os dispositivos da avaliação externa só poderão 

dar origem a resultados visíveis, se forem articulados com dispositivos robustos 

de reflexão interna e de auto-avaliação dos estabelecimentos de ensino.  

(Ventura, 2006, p.588) 
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2009/2010 surgirá um novo PEA baseado no projecto do novo Director, “teoricamente 

segue-se o projecto dele” (Eex-MAAE, S14, p.9). Tal como refere Santos Guerra (2000) 

o projecto educativo não é um mero documento, mas sim “um elemento regulador da 

acção porque surge da reflexão e da intenção conjunta de todos os seus membros e está 

relacionado com o conhecimento, mas também com a ética” (p.40). As escolas decidem 

o sucesso das modificações implementadas pelas autoridades nacionais no seu Projecto 

Educativo, tal como refere Lafond (1998). Em todos os problemas referidos no PEA, os 

nossos entrevistados consideraram terem ocorrido algumas melhorias, que estão 

contempladas no Quadro 8. 

 

4.2.2. Avaliação externa da IGE em 2007/2008 

 

No relatório da IGE centrámo-nos essencialmente nos aspectos a melhorar, neste 

caso os pontos fracos e os constrangimentos. Considerando as melhorias apontadas 

pelos nossos participantes (Quadro 9), podemos considerar que também aqui ocorreram 

ligeiras melhorias. 

 

Destacamos a implementação de actividades activas e experimentais no 1º ciclo, 

quando o ex-PCE refere “temos ciência experimental nas AEC e as colegas (…) 

trabalham com as professoras das AEC a parte experimental e aí arranjei a solução para 

esse problema" (S32, p.16). A liderança intermédia melhorou ligeiramente porque, tal 

como referiu o ex-PCE “tornámo-nos muito mais exigentes relativamente a actas e 

tomadas de decisões (...). Começámos a exigir (…) e as coisas começaram em alguns 

aspectos a melhorar” (S30, p.15), no entanto, para a ex-PCP “a nível dos coordenadores 

há algumas falhas, (…) ao nível do CP, a restante comunidade considera que, há uma 

falta de informação e uma dificuldade em fazer chegar a informação” (S15, p.9). A 

avaliação dos alunos do pré-escolar também melhorou e isso é salientado pela 

Professora Q quando disse que “passou a haver avaliação nas crianças do pré-escolar” 

(DB, p.6). Para o ex-MAAE “este ano o GAAF já funcionou, mas foi só a partir do 2º 

período” (S12, p.7). Por fim o ex-PCE referiu que existe um plano de obra para a Escola 

A que “irá começar em Setembro e vai ser remodelado de raiz” e para a Escola B “o 

refeitório vai começar em Setembro” (S3, p.2). 
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Podemos considerar que ainda existem alguns pontos fracos e constrangimentos a 

melhorar, no entanto já estão programadas obras nas escolas de 1º ciclo para Setembro 

de 2009 e o pavilhão gimnodesportivo da Escola C irá ser construído no futuro “em 

cooperação com a Junta (…) dentro da escola” (Eex-PCE, S47, p.24). Só a apropriação 

do PCA pelos docentes, não foi referido por nenhum dos nossos entrevistados, 

provavelmente por não terem ocorrido quaisquer alterações. A este propósito Alaíz et al. 

(2003), referem que as escolas necessitam de alguma pressão externa, para iniciarem a 

sua melhoria. 

 

4.2.3. Comparação dos pontos fracos apontados pelo Agrupamento e pela IGE 

 

Considerando a análise do Quadro 10, podemos referir que não existe nenhum 

item comum, considerado entre os documentos do Agrupamento e os da IGE.  

Todos os documentos do Agrupamento em análise, referenciam os mesmos 

pontos fracos e estão muito direccionados para aspectos globais da organização, como o 

insucesso escolar, a articulação de escolas e ciclos, a relação da escola/família e a 

deficiente formação dos docentes em algumas áreas. Já os documentos da IGE dirigem-

se para questões mais específicas, associadas à liderança intermédia, à actividade 

docente e à falta de uma auto-avaliação sustentada. Quanto ao insucesso escolar a ex-

PCP refere que se implementaram diversas estratégias “para contrariar o insucesso” 

(S21, p.12). 

 

Salientamos que a relação escola/família considerado como um problema para o 

Agrupamento, foi considerado como um ponto forte pela IGE, mas de acordo com os 

nossos entrevistados e de um modo global, a maioria dos pontos fracos indicados foram 

melhorados. 

 

4.2.4. Comparação dos aspectos relativos à auto-avaliação apontados pelo 

Agrupamento e pela IGE 

 

Fazendo uma análise dos aspectos positivos e negativos dos documentos da 

IGE/auto-avaliação (Quadro 4), constatamos que os aspectos positivos são superiores 

aos negativos. A IGE reconhece algumas práticas de auto-avaliação ao nível dos 

projectos, do CE, das aprendizagens dos alunos, do abandono escolar e da disciplina dos  
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Quadro 8  

Melhorias referidas pelos participantes, relativas aos problemas indicados no PEA 

 

Insucesso
Articulação entre escolas e 

ciclos

Degradação/Inadequação de 

Alguns Espaços e Materiais

Relação entre o 

Agrupamento e a Familia

Deficiente ou Inexistente 

Formação de Docentes ao Nível 

da TLEBS, Disciplina, 

Estratégias Leitoras e das Tic

Promover a Pedagogia Diferenciada
Realizar, no 1º ciclo, reuniões de 

coordenação de ano

Implicar a Autarquia e a Junta de 

Freguesia na realização das obras

Promover a criação de uma 

Associação de Pais e Encarregados 

de Educação do agrupamento

Realização/frequência dos docentes em 

acções de formação nas seguintes 

áreas: TLEBS, (in)disciplina, 

estratégias leitoras, TIC

Valorizar os interesses culturais e 

pessoais dos alunos assumindo a 

multiculturalidade dos grupos em 

presença

Programar, implementar e avaliar 

conjuntamente actividades entre a 

educação pré-escolar e o 1º ciclo

Reordenar alguns espaços na EB2,3, 

por forma a que a escola possa 

cumprir melhor o seu objectivo de 

melhorar as condições da vida da 

Envolver os Pais e Encarregados de 

Educação na vida escolar:

Gerir os conflitos da turma

Programar, implementar e avaliar 

conjuntamente actividades ao nível do 

1º ciclo, envolvendo os professores 

titulares das turmas e os professores 

das actividades de enriquecimento 

curricular

Gerir adequadamente os 

materiais/espaços entre as escolas do 

agrupamento

Nos órgãos onde a sua participação 

é exigida por Lei: Assembleia e 

Conselho Pedagógico do 

agrupamento

Promover a diversificação de 

ofertas escolares, nomeadamente 

ao nível da criação de Percursos 

Curriculares Alternativos e da 

Gestão Flexível dos Currículos

Potenciar a dinâmica dos departamentos 

curriculares, através de:

Envolver as colectividades, clubes e 

associações, neste processo

      Na criação de um grupo de 

trabalho de professores e elementos da 

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, para organizar actividades 

de carácter lúdico e cultural, durante o 

ano lectivo

Promover a articulação entre 

ciclos e anos de escolaridade

Análise e gestão de programas , quer 

a nível horizontal, quer a nível vertical

Promover intervenções que tenham 

como finalidade a humanização dos 

espaços internos e externos das 

escolas

Promover o associativismo entre os 

alunos com a criação de uma 

Associação de Estudantes do 

agrupamento

PROJECTO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 2006/2008 - SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS
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Quadro 8  

Melhorias referidas pelos participantes, relativas aos problemas indicados no PEA (continuação) 

 

Promover a inter e a 

multidisciplinaridade

      Programação, implementação e 

avaliação de actividades conjuntas 

entre escolas e entre os diferentes 

ciclos de ensino

Apoiar as actividades tendentes a 

trabalhar os espaços verdes das escolas, 

com a participação de docentes, discentes 

ou Família

Criação de um Conselho de Chefes de 

Turma para o 1º ciclo

Criar um Gabinete de Psicologia e 

Orientação Escolar e Vocacional que 

vise o acompanhamento e orientação 

dos alunos

Potenciar a dinâmica do funcionamento 

do Conselho Pedagógico do agrupamento

Criação de gabinetes de trabalho, 

devidamente apetrechados, para os 

professores

Criação de um Conselho de Delegados 

de Turma para o 2º e 3º ciclos

Reforçar as relações 

Escola/Família e promover a 

melhoria das relações 

interpessoais

Potenciar uma política geral de gestão das 

escolas que coloque a prioridade no 

trabalho colectivo, organizado, em 

detrimento de orientações centralizadas

Desenvolvimento de contactos para a 

construção do pavilhão 

gimnodesportivo na EB2,3

Criação de espaços onde possam ser 

realizados debates centrados nas 

principais finalidades da Escola

Efectivar as parcerias com outras 

entidades e instituições da 

comunidade

Promover de forma empenhada e 

sistemática a circulação da informação no 

interior do agrupamento, criando espaços 

e momentos em que ela é claramente 

apresentada

Angariar patrocinadores, através da Lei 

do Mecenato, para apoio financeiro à 

criação das infraestruturas e aquisição de 

materiais/equipamentos em falta

Analisar a problemática da indisciplina 

através da criação de um 

Observatório para a Indisciplina 

(grupo de trabalho)

Promover a articulação entre o docente 

do Apoio Educativo (Ensino Especial) e o 

docente do Ensino Regular

Reorganização dos horários 

lectivos dos alunos dos 2º e 3º 

ciclos

Adequação na organização das 

turmas

Criar um Observatório Permanente 

para a Avaliação dos alunos                                                       

Implementação de um GAAF

                           Melhorias que já ocorreram e referidas pelos participantes
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Quadro 9 

Melhorias referidas pelos participantes, relativas ao relatório da IGE ao nível dos pontos fracos e dos constrangimentos 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos Constrangimentos Oportunidades

Liderança forte e determinada do CE conhecedor

da realidade do Agrupamento e consciente das

oportunidades e constrangimentos existentes.
Fraca implementação de actividades activas e

experimentais na actividade pedagógica.

Inexistência de pavilhão

gimnodesportivo

Frequência de acções de formação no

âmbito das ciências experimentais pelos

docentes que leccionam o 1º ciclo do

ensino básico

Excelente capacidade de identificação e resolução

de problemas pelo CE. Gestão eficaz dos recursos

com reflexos na organização do ambiente educativo 

e no bem-estar dos alunos, pessoal docente e não

docente.

Fraca liderança pedagógica das coordenações

dos departamentos curriculares ao nível da

gestão e da articulação curricular e do

acompanhamento da actividade lectiva.

Não funcionamento do Gabinete de

Apoio ao Aluno e à Família no

presente ano lectivo.

Imagem positiva do Agrupamento na

comunidade local facilitadora da sua

acção educativa

Capacidade de captação de receitas e a sua

aplicação em equipamentos e materiais didácticos.

Funcionalidade dos documentos orientadores da

acção educativa do Agrupamento.

Inexistência de planos de melhoria para

intervir nas disciplinas que apresentam

maiores níveis de insucesso.

Carência de auxiliares de acção 

educativa em todos os 

estabelecimentos.

Clima de escola promotor de participação e de

desenvolvimento cívico.

Inexistência de resultados de avaliação das 

crianças na educação pré-escolar. 

Adiantado estado de degradação

dos edifícios da EBl  A.

Aprazibilidade dos espaços dos estabelecimentos

do Agrupamento.
Fraca apropriação por parte dos docentes do 

Projecto Curricular de Agrupamento.

Existência de grades fixas nas janelas

da EBl B que põe em causa a

segurança.

Integração na comunidade local facilitadora da

acção educativa.

Inexistência de um projecto de auto-avaliação com

vista à melhoria e sustentabilidade do progresso do

Agrupamento.

Existência de múltiplas parcerias com entidades da

comunidade, tendo em vista a melhoria da

qualidade educativa.

Fraca implementação de estratégias de 

diferenciação nas práticas pedagógicas em contexto 

de sala de aula.

Reconhecimento da importância dos contributos de

cada um dos diferentes intervenientes no processo

educativo.

                       Melhorias que estão a ser implementadas

IGE - Avaliação Externa ao Agrupamento em 2007/2008

Melhorias que já ocorreram e referidas pelos participantes
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Quadro 10 

Melhorias referidas pelos participantes, relativas aos pontos fracos apontados nos documentos do Agrupamento e da IGE 

 

Projecto Educativo do Agrupamento Documento entregue à IGE

Fraca implementação de actividades activas e

experimentais na actividade pedagógica
Insucesso escolar Insucesso escolar

Fraca liderança pedagógica das coordenações dos

departamentos curriculares ao nível da gestão e da

articulação curricular e do acompanhamento da

actividade lectiva

Articulação entre escolas e os ciclos Articulação entre escolas e os ciclos

Inexistência de planos de melhoria para intervir nas

disciplinas que apresentam maiores níveis de insucesso
Relação entre a escola e a familia Relação entre a escola e a familia

Inexistência de resultados de avaliação das crianças 

na educação pré-escolar. 

Deficiente/inexistente formação de docentes 

ao nível da (in)disciplina, estratégias, leituras 

e nas Tic

Deficiente/inexistente formação de docentes 

ao nível da (in)disciplina, estratégias, leituras e 

nas Tic

Fraca apropriação por parte dos docentes do Projecto 

Curricular de Agrupamento

Inexistência de um projecto de auto-avaliação com vista à

melhoria e sustentabilidade do progresso do Agrupamento

Fraca implementação de estratégias de diferenciação nas 

práticas pedagógicas em contexto de sala de aula

Melhorias que já ocorreram e referidas pelos participantes

AGRUPAMENTO
IGE

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS FRACOS
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alunos. Mas considera negativo a não existência de uma auto-avaliação implementada e 

a falta de reflexão sobre as estratégias de melhoria. O Agrupamento refere a existência 

de uma promoção de auto-avaliação nos departamentos curriculares, nos conselhos de 

turma e na gestão do Agrupamento, contudo refere não realizar a auto-avaliação 

preconizada na lei, nem tem constituída uma equipa de auto-avaliação, sendo esta 

situação confirmada nas nossas entrevistas. 

 

A constituição da equipa de auto-avaliação irá funcionar a partir de 2009/2010, tal 

como referem “está contemplada uma equipa de auto-avaliação no meu projecto a 

Director, aliás se proponho ir para a autonomia, tenho que ter uma equipa de auto-

avaliação” (Eex-PCE, S49, p.25) e “essa equipa está definida (…) entrará em funções 

com o novo Director” (Eex-MAAE, S13, p.8).  

 

4.3. Caracterização do Agrupamento  

 

Iniciamos a nossa análise de resultados a partir da primeira dimensão de análise, a 

caracterização do Agrupamento (Anexo 10). Esta foi feita por todos os entrevistados, no 

entanto o ex-PCE foi aquele que o caracterizou melhor, provavelmente por ter um 

conhecimento integral das três escolas e o ex-MAAE foi o que a realizou mais 

sucintamente. Os três identificam os três estabelecimentos de ensino e todos referiram-

se à zona de inserção como muito carenciada. O ex-PCE foi o único que apontou 

problemas e virtudes das instalações do Agrupamento, que se referiu à ligação muito 

forte com os pais e com as entidades parceiras e indicou a existência de um orçamento 

privativo da Escola C do 2º/3º ciclos, resultante de várias iniciativas para angariação de 

fundos, que tem permitido o apetrechamento de material didáctico para todos os alunos. 

 

Quanto ao PND este salientou a coordenação eficaz deste pessoal, que consegue 

colmatar as ausências em qualquer das escolas, enquanto ao nível do currículo destacou 

que as AEC do 1º ciclo são escolhidas pelo Agrupamento, de acordo com as suas 

necessidades. Relativamente ao PD, o ex-PCE considera que existem ainda alguns 

docentes, em especial da Escola C que ainda não conhecem as escolas do 1º ciclo, 

também a ex-PCP salientou a grande alteração que ocorreu ao nível do CP quando 

passou a haver a categoria de professor titular porque nesse órgão “não havia titulares” 

(S4, p.2). Estes dois entrevistados salientaram os diferentes projectos do Agrupamento, 
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muitos deles em parceria com entidades da comunidade, a terminar pretendemos 

salientar o sentimento manifestado pelo ex-PCE que o caracteriza como “um dos 

melhores de Lisboa” (S1, p.1). 

 

4.4. Preparação do Agrupamento para a avaliação externa 

 

A candidatura à avaliação externa em 2007, foi apontada pelos três entrevistados 

como uma iniciativa do CE (Anexo 12). As razões apontadas para essa candidatura 

foram as seguintes, para a ex-PCP esta ocorreu na sequência da inspecção de 

acompanhamento, mas para os outros entrevistados foi mais para avaliar o trabalho 

realizado e referem também que “era uma oportunidade de nos dizerem como realmente 

estávamos” (Eex-MAAE, S2, p.2) e “é como na alta competição, saber se o treino foi 

eficaz e adequado para atingir as metas propostas” (Eex-PCE, S7, p.5). Isto vem 

confirmar o que Alaíz et al. (2003) referiram a respeito da avaliação externa, que esta 

restitui às escolas “parte da confiança perdida e é exibida como um selo de garantia da 

sua qualidade” (p.17). 

 

A elaboração do documento de caracterização do Agrupamento enviado à IGE, foi 

elaborado pelo CE e tal como referiu o ex-PCE seguiram os parâmetros da IGE e 

fizeram a sua “auto-avaliação e encontraram os aspectos positivos e negativos” (S9, 

p.5). Tal como se disse anteriormente “as organizações só conseguem melhorar quando 

tomam consciência do que são e do que fazem” (IGE, 2004f, p.1). Para este entrevistado 

os dados de referência basearam-se no cruzamento de dados “dos últimos quatro anos 

dos resultados escolares, acção social escolar, dados administrativos e de gestão dos 

recursos financeiros” (Eex-PCE, S11, p.6).  

A aprovação desta candidatura à avaliação externa partiu no CE, tendo havido 

concordância de todos os entrevistados. Não aconteceu nem no CP, nem na AAE 

porque “foi tudo feito em cima da hora” (Eex-PCE, S13, pp.7-8) e tal como referiu a ex-

PCP “só souberam desta candidatura posteriormente” (S4, p.2). A este respeito Santos 

Guerra (2000), considera que uma instituição quando pede a colaboração de avaliadores 

externos, está em perfeitas condições para se apropriar das conclusões do relatório e esta 

candidatura surgiu na sequência do acompanhamento da IGE no ano anterior. 
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4.5. A visita da equipa de inspectores ao Agrupamento 

 

Marques e Silva (2008) consideram que as equipas de avaliadores deveriam 

respirar o ambiente escolar e conhecer as instalações, para conseguirem um maior 

envolvimento da comunidade escolar no processo de avaliação e os painéis previstos 

deveriam englobar elementos escolhidos aleatoriamente. A abordagem a esta fase da 

avaliação externa (Anexo 13), partiu do CE e também foi este órgão que preparou os 

diferentes painéis. Para além dos painéis obrigatórios, houve alguns onde “o critério 

seguido foi o sorteio” (Eex-PCE, S14, p.8), aproximando-se da opinião dos autores 

referidos anteriormente. 

 

A forma como correram os painéis variou, quanto ao painel do CE, correu bem e o 

ex-PCE teve “uma plateia de cerca de setenta pessoas (…), mas tive um ou dois 

professores e isso magoou-me profundamente” (S23, pp.11-12). A ex-PCP considerou 

que o seu painel, constituído pelos novos coordenadores, que eram os titulares, “não 

correu bem. (…) Estes coordenadores estavam a leste do que se tinha feito e do que se 

tinha tentado implementar (…), estavam a responder por coisas onde eles não tinham 

estado” (S5, p.3). Já para o ex-MAAE o painel da AAE “foi uma coisa normal, com 

perguntas que nós respondíamos como sabíamos” (S4, p.3). Por este ser um 

Agrupamento de Escolas, a visita dos inspectores demorou três dias e envolveu toda a 

comunidade escolar. 

 

4.6. Análise do impacto da publicação do relatório da IGE, na comunidade 

educativa 

 

O impacto do relatório da IGE na comunidade educativa (Anexo 14), foi abordado 

de diferentes formas. A opinião foi semelhante entre o ex-PCE e o ex-MAAE. O 

primeiro referiu que os inspectores “foram muito precisos (…) em detectar os pontos 

fortes e os fracos” (S17, p.9) e o segundo considerou que este relatório representava a 

realidade do Agrupamento e que “não tirou conclusões que tivessem sido grandes 

surpresas (…). A vantagem do relatório foi ser mais específico” (S5, p.3). Já opinião um 

pouco diferente foi manifestada pela ex-PCP, que referiu que algumas pessoas 

consideraram que “o relatório não correspondia à nossa realidade (…) obviamente não 

ficámos descontentes” (S12, p.6). Isto confirma a opinião de Lucas (2008) que os 
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relatórios da avaliação externa, elaborados pela IGE, constituem um instrumento de 

prestação de contas e de retroalimentação do próprio sistema. 

 

Todos os entrevistados concordaram com os pontos fracos apresentados neste 

relatório, consideraram que na articulação de escolas e ciclos já ocorreram melhorias, na 

liderança intermédia, apesar de terem ocorrido algumas mudanças ainda existem 

problemas no funcionamento do CP e a ex-PCP criticou mesmo a avaliação feita pela 

equipa avaliativa a este órgão, porque considerou que os inspectores se basearam muito 

na dinâmica do painel do CP. Referiu ainda que se esse tivessem sido com os anteriores 

membros, que não eram titulares “as coisas teriam corrido melhor” (S6, p.4). Na 

formação das TIC, o ex-PCE referiu não ter havido financiamento para estas acções, 

mas que realizou algumas formações internas, a avaliação do pré-escolar também já é 

feita, confirmação dada pela Professora Q. Quanto ao GAAF tanto o ex-PCE como o 

ex-MAAE referiram que este deixou de funcionar por falta de financiamento, mas que 

este ano retomou o seu funcionamento, a partir do 2º período. 

 

Os constrangimentos foram abordados pelo ex-PCE, que afirmou que alguns 

problemas serão resolvidos em breve nas escolas do 1º ciclo “em Setembro, arranca esse 

projecto” (S45, p22). O pavilhão gimnodesportivo “será construído em cooperação com 

a Junta” (S47, p.24). Quanto às oportunidades o ex-PCE referiu que a piscina já está a 

ser utilizada há dois anos pelos alunos do 1º ciclo e há um ano pelos do pré-escolar. Já a 

Biblioteca Municipal, não avançou porque está dependente da CML. 

 

O Agrupamento não apresentou contraditório a este relatório e a opinião é similar 

tanto para o ex-PCE, como para o ex-MAAE. O primeiro referiu que fez antes “uma 

carta de agradecimento porque foram muito precisos em detectar os pontos fortes e os 

pontos fracos” (S17, p.9) e o segundo referiu que “não era esse o objectivo (…) era mais 

para sabermos o que achavam de nós” (S6, p.3) e que “as pessoas acharam que estaria 

ok” (S7, p.4). A ex-PCP referiu que para “a direcção a avaliação estava muito boa” (S8, 

p.5) mas que o CP não fez o seu contraditório porque o prazo já tinha sido ultrapassado. 

 

Na divulgação do relatório da IGE pelo Agrupamento, o ex-PCE referiu que 

foram “enviadas cópias para os três estabelecimentos de ensino (…) e que foram 

afixadas nas salas de professores (…) e depois colocado na página da internet do 

Agrupamento” (S21, p.11) e a ex-PCP referiu que o CP recebeu o relatório mas “não se 
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reviam nele” (S9, p.5). Por fim o ex-MAAE referiu que o relatório foi falado na AAE e 

no CP e dessa forma a informação “terá passado para os vários departamentos” (S7, 

p.4). 

 

O impacto deste relatório nos professores, foi referido de forma diferente, pelos 

nossos entrevistados, para o ex-PCE apesar dos meios de divulgação alguns professores 

“ainda não conhecem o relatório” (S24, p.12), a ex-PCP considerou que no CP foi 

“onde foi pior divulgado” (S10, p.5) e o ex-MAAE considerou que todos os professores 

tiveram conhecimento através dos seus departamentos, porque “foi falado na AAE e no 

CP” (S7, p.4). Esse relatório chegou aos pais e EE, pela página da escola e através dos 

representantes dos EE, tanto no CP como na AAE. Aos alunos a informação não chegou 

na opinião da ex-PCP, não sabe o ex-MAAE e chegou pela página do Agrupamento na 

perspectiva do ex-PCE. Quanto às entidades parceiras tiveram conhecimento desta 

avaliação externa através das cartas enviadas “tenho lá em baixo as cartas de envio” 

(Eex-PCE, S26, p.13). Já “a autarquia teve conhecimento na AAE” (Eex-MAAE, S7, 

p.4). Também as instituições universitárias se interessaram por esta avaliação “tive três 

ou quatro propostas de investigação mas (…) foi só a tua que avançou” (Eex-PCE, S29, 

p.14). Identificamo-nos com Lafond (1998) quando este refere que a avaliação das 

escolas se tornou uma exigência com duas leituras, por um lado a prestação de contas à 

tutela e por outro à comunidade. 

 

4.7. Outras inspecções ocorridas no Agrupamento 

 

Esta avaliação externa foi de grande importância para este Agrupamento, contudo 

ocorreram outras inspecções também importantes (Anexo 11). Tanto o ex-PCE, como a 

ex-PCP, salientaram a importância da inspecção de acompanhamento ocorrida em 

2006/2007. O ex-PCE considerou-a como aquela que “lhes permitiu fazer a avaliação 

externa” (S15, p.8). Para a ex-PCP esta inspecção detectou muitas falhas, que lhes 

permitiu iniciar um processo de melhoria logo nesse ano. O anterior CP fez um grande 

esforço para mudar “fizemos muitas mudanças” (S13, p.7). Referiu também que ao 

nível dos docentes e na sequência desta inspecção, foram construídos os documentos 

com os critérios de avaliação dos alunos e procurou-se a “coerência entre os vários anos 

e as várias disciplinas” (S16, p.9).  
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Este tipo de avaliação tal como refere Moreira (2005), foi uma mudança na 

inspecção que passou de um papel meramente fiscalizador e controlador, para outro de 

avaliação integrada ou de acompanhamento, emergente no novo quadro de autonomia 

das escolas e dos novos modelos de avaliação institucional escolar. 

 

No decorrer de 2008/2009 a IGE fez uma avaliação ao trabalho desenvolvido pelo 

Agrupamento no 1º ciclo, mas neste caso o ex-PCE teve que fazer “um contraditório, 

porque houve muitas coisas mal avaliadas (…) depois pediram desculpa” (S42, p.21), 

diziam que “não fazíamos uso das novas tecnologias da informação, mas fomos das 

primeiras escolas do 1º ciclo de Lisboa, equipadas com wireless e computadores 

portáteis” (S43, p.22). O ex-PCE ainda se referiu algumas vezes ao Colóquio da IGE de 

2009, para salientar as escolas com boas práticas. 

 

4.8. Identificação das alterações de práticas ocorridas no Agrupamento, no 

decorrer do ano lectivo 2008/2009 

 

4.8.1. Liderança 

 

As alterações de práticas foram sentidas antes e depois de 2008/2009 (Anexo 15). 

Ao nível da liderança o ex-PCE considerou que nos últimos cinco anos, ocorreram 

“mudanças radicais ao nível da gestão. Actualmente estamos muito sobrecarregados 

com inquéritos, planificações de actividades, reuniões” (S22, p.23). Em 2008/2009 e 

após a publicação do Decreto-Lei nº 75/2008 “foi um ano de gestão corrente e de tentar 

melhorar alguns aspectos” (Eex-PCE, S20, p.10), também “devido às alterações que 

houve (…) não ocorreram grandes diferenças” (Eex-MAAE, S8, p.5). O ex-PCE referiu 

ainda que em 2008/2009 se tentou “responsabilizar mais as estruturas intermédias, 

tornámo-nos muito mais exigentes relativamente a actas e tomadas de decisão (…) 

começámos a exigir (…) e começaram em alguns aspectos a melhorar” (S30, p.15). 

Também o ex-MAAE referiu que em 2009/2010 com o novo Director, “ocorrerão 

algumas alterações ao nível da direcção e dos departamentos, que passarão a ser por 

nomeação do Director” (S15, p.9).  

 

A importância atribuída às lideranças intermédias foi manifestada pela IGE, pelos 

entrevistados e por alguns autores entre eles Glanz (2003), que considera importante 
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que os líderes de topo das escolas, valorizem mais aos seus lideres intermédios, visto 

que todos são determinantes nesta organização complexa. 

 

4.8.2. Cultura do Agrupamento 

 

Ao nível da cultura do Agrupamento que para Bolivar (2003), Herman e Haertel 

(2005), Lafond et al. (1999), Nóvoa (1995), Sergiovanni (2004a) e Teixeira (2002) 

correspondem à personalidade da escola, podemos apontar diferentes vertentes. Assim, 

no CP existem algumas falhas “há uma falta de informação e uma dificuldade em fazer 

chegar a informação aos departamentos” (Eex-PCP, S15, p.9). Para esta professora em 

2007 e no seguimento da inspecção de acompanhamento, o CP anterior “passou a deixar 

mais registos daquilo que fazíamos informalmente nas direcções de turma e nos PCT, 

passámos a criar linhas orientadoras (…) houve muitas mudanças no 1º ciclo” (Eex-

PCP, S13, p.7). Foi nesse ano que “quase todos os representantes anteriores ficaram de 

fora” (Eex-PCP, S4, pp. 2-3). Em 2008/2009 as “mudanças maiores ocorreram 

efectivamente ao nível do 1º ciclo (…) desde o ano passado que estagnámos” (Eex-PCP, 

S13, p.17). 

 

Na vertente dos alunos não ocorreram alterações significativas, para a ex-PCP 

apenas ao nível do comportamento “este ano foi um pouco mais eficaz” (S16, p.9). Para 

o ex-MAAE as provas realizadas pelos professores, para os alunos com excesso de 

faltas, “só contribuíram para fazer mais confusão” (S9, p.6). Na vertente dos professores 

o ex-PCE considerou que ocorreram “mudanças positivas (…) nos PCT, no 1º ciclo com 

a proposta da avaliação por competências” (S32, p.16). Também se referiu às AEC do 

1º ciclo dizendo que “fugimos ao pacote da ministra, vamos ao interesse dos alunos 

(…), temos ciência experimental (…) e assim as colegas trabalham com as professoras 

das AEC na parte experimental e aí arranjei solução para esse problema” (S23, p.16). 

Quanto à articulação entre escolas e ciclos, o ex-PCE afirma que “nos papéis que recebo 

melhorou, mas nos resultados não noto indicado isso” (S32, pp.16-17). Para a ex-PCP 

as estruturas intermédias, “em alguns casos já mudaram (…) mas não há vontade de 

fazer um pouquinho mais” (S13, p.8).  

 

Quanto os docentes “melhoraram os critérios de avaliação (…) procurou-se uma 

coerência entre os vários anos e as várias disciplinas” (S16, p.9). Apontou ainda 
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melhorias ao nível das visitas de estudo, porque o CE alterou as faltas às aulas, também 

referiu que os professores passaram a recorrer a outras actividades “passamos filmes, 

temos um monitor em todas as salas, temos quadros interactivos (…), penso que só para 

o ano, é que grande parte das alterações se vão fazer sentir” (S17, p.10). Ao nível do 

PND a ex-PCP considerou que “não ocorreram grandes alterações (…), houve algumas 

mudanças e tentativas de alteração” (S16, p.9). A cultura de uma escola é na opinião de 

Pol et al. (2007) praticamente ilimitada e tende a estar associada à escola e às pessoas 

que se relacionam no seu interior. 

 

4.9. Melhorias e planos de acção desenvolvidos em 2008/2009 

 

Dos planos de acção fazem parte as medidas indispensáveis para melhorar uma ou 

mais áreas. Será necessário, na perspectiva de Dias (2005), conceder tempo para as 

medidas implementadas surtirem efeito, nunca menos de seis meses. Como seguimos 

este conselho, resolvemos realizar as nossas entrevistas em Maio e Junho de 2009, por 

considerarmos que os planos de acção estariam em desenvolvimento, mas no final de 

nove meses, encontrámos apenas melhorias e não planos de melhoria. Será então nesta 

base que iremos apresentar a análise dos resultados neste âmbito (Anexo 16). 

 

A constituição de uma equipa de auto-avaliação no Agrupamento foi referida por 

todos os entrevistados como constituída por docentes do CP, no entanto, esta não 

desempenhou o seu papel. A ex-PCP refere que essa equipa fazia no final do ano um 

balanço do trabalho desenvolvido que era essencialmente “estatístico relativo às 

avaliações e à indisciplina” (S18, p.10) e também criava instrumentos de avaliação. O 

ex-MAAE referiu que no projecto do novo Director, já existem “professores nomeados 

para esta equipa e funcionará no próximo ano lectivo” (S13, p.8), quando este tomar 

posse. Esta mesma opinião foi referida pelo ex-PCE e actual Director do Agrupamento, 

que acrescentou que essa equipa “já está a trabalhar em instrumentos para o próximo 

ano lectivo” (S38, p.20). 

 

Os processos de auto-avaliação do Agrupamento ocorreram, na opinião dos 

nossos entrevistados, ao nível do PD, do PND e das actividades. Relativamente aos 

professores, a ex-PCP refere que existem “focos de avaliação (…) onde cada grupo 

disciplinar faz um balanço do seu trabalho e o transmite ao departamento e ao CP” (S19, 
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p.11). Tanto o ex-PCE como a ex-PCP, consideraram de grande importância a auto-

avaliação do PND, através do SIADAP. O ex-PCE refere que “a este nível estamos 

muito bem (…) temos fichas mensais de avaliação (…) estamos no terceiro ano 

consecutivo” (S39, p.21). Nas actividades desenvolvidas no Agrupamento este referiu 

que “no 1º ciclo existe a auto-avaliação das AEC e das actividades curriculares, (…) são 

apresentados relatórios no final de cada período lectivo” (S41, p.21). 

 

Ocorreram algumas alterações nos documentos do Agrupamento, no PEA que 

tinha sido revisto em 2006 e era para três anos e como estava “muito qualitativo, o CP 

resolveu prolongá-lo para este ano e agora quando o novo Director nomear a sua equipa, 

(…) terá que elaborar um novo projecto para os próximos quatro anos” (Eex-PCP, S20, 

p.12). Quanto ao ex-PCE referiu que “os problemas (…), as estratégias (…) e os 

objectivos do PEA continuavam válidos e decidimos não mexer” (S33, p.17). Também 

o ex-MAAE referiu que “teoricamente seguir-se-á o projecto do novo Director” (S14, 

p.9). Quanto ao RIA já se verificaram alterações, para o ex-PCE as alterações ocorreram 

“em tudo o que a nova legislação obriga a adaptar (…) na área de avaliação do 

desempenho e na área do estatuto do aluno” (S34, p.18). O ex-MAAE refere ainda que 

foi no inicio do mês de Junho que “acabámos de aprovar o novo RIA” (S14, p.18). 

 

A definição de áreas prioritárias, em função dos pontos fracos do Agrupamento, 

foram definidas pelo ex-PCE como os cinco registados no PEA “insucesso escolar, 

articulação entre ciclos, TLEBS e TIC, espaços degradados e relação escola/família” 

(S33, p.17). Já a ex-PCP referiu duas áreas prioritárias a “indisciplina e o insucesso” 

(S21, p.12). Relativamente ao insucesso escolar, ela indicou várias estratégias adoptadas 

como o plano da matemática, o apoio a todos os alunos contemplado nos horários dos 

professores, o estudo acompanhado com um bloco para a matemática e outro para o 

português, a marcação no horário do professor e da turma, de uma hora de apoio e de 

esclarecimento de dúvidas e disse que “no 9º ano funcionou muito bem, mas no 7º ano 

(…) os alunos apareciam pouco” (S21, p.12). 

 

Na opinião dos três entrevistados as razões para não terem ocorrido mais 

mudanças neste ano lectivo, foram sentidas a quatro níveis, nas alterações legislativas e 

estruturais, na alteração dos órgãos da AAE para CGT, no processo de candidatura para 

Director e na avaliação de desempenho docente. O ex-MAAE referiu que ocorreram 

alterações estruturais que “não são feitas só num ano (…) e causaram grande confusão 
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nas escolas” (S20, p.12) e que desde o ano lectivo anterior, que foi publicada “uma 

grande quantidade de decretos-lei e despachos que saíam quase todas as semanas e 

muitas vezes uns contradiziam outros” (S21, p.13). Quanto ao CGT, o ex-PCE referiu 

que foi sua intenção “fazer um plano de melhoria (…) mas o CGT tinha prazos a 

cumprir” (S36, p.19), a ex-PCP referiu que “todo o processo de eleição do Director foi 

muito trabalhoso e que não permitiu mais mudanças” (22, p.13), o ex-MAAE salientou 

que “todos os dias reuníamos duas a três horas” (S18, p.11). Já a ex-PCP considerou 

este “ano anómalo, (…) estava tudo a aguardar pelos próximos quatro anos” (S22, 

p.13). A avaliação de desempenho docente “destabilizou imenso as escolas” (Eex-PCP, 

S22, p.13), “criou alguma confusão este ano” (Eex-MAAE, S21, p.13) e “travou uma 

implementação de um bom plano de melhoria” (Eex-PCE, S36, p.19). 

 

Foram ainda consideradas as dimensões e as respectivas áreas de melhoria 

sentidas por cada um dos nossos participantes. Para o ex-PCE ocorreram melhorias em 

quase todas as áreas, apesar de não terem ocorrido como teria desejado. No jardim-de-

infância em Setembro terão já “três ou quatro salas” (S4, p.2), isto foi também 

confirmado pelo ex-MAAE (S12, p.17). Nesse mesmo mês a Escola A do 1º ciclo, 

iniciará “o plano de obra (…) vai ser remodelada de raiz” e a Escola B irá ter “o seu 

refeitório” (S3, p.2). O ex-MAAE referiu que os espaços degradados do 1º ciclo, “não 

dependem do Director, porque a escola não tem verbas para determinadas alterações” 

(S15, p.9). Na articulação de escolas e ciclos, foram definidas “competências para os 

alunos do 4º ano e para os do 2º e 3º ciclos” (Eex-PCE, S18, p.10), os professores 

procuraram que “houvesse coerência entre os vários anos e as várias disciplinas” (Eex-

PCP, S16, p.9), “existe uma ponte entre os professores do 1º ciclo e infantil, para os do 

2º/3º ciclos” (Eex-MAAE, S11, p.7), isto foi confirmado pela Professora Q (DB, p.6.). 

Na avaliação do pré-escolar “passou a haver avaliação destas crianças” (Prof.Q, DB, 

p.6). 

 

Na Escola C do 2º/3º ciclos o ex-PCE refere que os docentes “têm na sua mancha 

horária as reuniões por ciclo e depois entre eles, (…) são momentos muito produtivos” 

(S19, p.10) e salienta as “muitas melhorias nesta escola, com o orçamento privativo” 

(S45, p.22). A ligação com os pais e EE melhorou nestes dois últimos anos, o ex-PCE 

referiu que “antigamente era difícil trazer os pais à escola, mas hoje temos os pais quase 

todos” (S25, p.13) e actualmente “desde o 1º ciclo, existem muitas reuniões com a 
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população” (S5, p.3). A ligação com as entidades parceiras também “é muito próxima” 

(Eex-PCE, S26, p.13). Relativamente às estruturas intermédias tanto o ex-PCE como a 

Professora Q se referiram às melhorias sentidas. O CE responsabilizou mais estas 

estruturas “tornámo-nos mais exigentes (…) e as coisas começaram em alguns aspectos 

a melhorar” (S30, p.15). O ex-PCE referiu-se também ao SIAE e considerou que nos 

últimos cinco anos, o Agrupamento ficou todo informatizado. Temos “sumários 

electrónicos, cada sala vai passar a ter dois ou três computadores, tínhamos três quadros 

interactivos e agora já temos mais” (Eex-PCE, S45, p.23), “temos um monitor em todas 

as salas, temos quadros interactivos” (Eex-PCP, S17, p.10). “Todas as escolas têm rede 

wireless e existem muitos computadores, também quase todos os alunos do 1º ciclo, têm 

o Magalhães” (Eex-PCE, S43, p.22). 

 

Na formação nas TIC “foram desenvolvidas duas acções internas para o PND, 

porque trabalham com computadores no bar, no refeitório, no pbx (…) e para o PD foi 

feita uma acção de formação, para o uso dos quadros interactivos” (Eex-PCE, S46, 

p.23), isto foi confirmado pela Professora Q, que também confirmou o que o ex-PCE 

referiu relativamente à utilização da Piscina Municipal que “está a ser utilizada há dois 

anos pelos alunos do 1º ciclo (…) e há um ano pelos alunos com cinco anos” (S47, 

p.24). O pavilhão desportivo continua em falta porque a CML, que iria construir um 

perto da Escola C tem o projecto parado, por isso “se tudo correr bem e em cooperação 

com a Junta, vamos fazê-lo dentro da escola (…) precisamos de apoios e patrocínios” 

(Eex-PCES47, p.24), também o ex-MAAE refere que “não depende de nós esta 

construção” (S12, p.8). Quanto à Biblioteca Municipal, a CML não avançou para a sua 

construção junto à Escola C, “não sei qual será o futuro porque estamos em ano de 

eleições” (Eex-PCE, S47, p.24). Contudo o ex-PCE conseguiu inaugurar em meados de 

Maio deste ano lectivo, a Biblioteca/Mediateca da Escola C. 

 

A disciplina foi apontada pela ex-PCP, pela Professora Q e pelo ex-MAAE. As 

duas primeiras consideram a existência de melhorias do ano passado para este “este ano 

foi mais eficaz” (Eex-PCP, S16, p.9), mas o ex-MAAE considera que “houve uma 

descredibilização dos professores (…) que fez com que haja cada vez menos respeito 

pelo professor” (S23, p.13). A ex-PCP aponta ainda duas áreas de melhoria, uma 

positiva o trabalho social, “fazemos um trabalho social que se calhar em muitos sítios 

não o faziam” e outra negativa o abandono escolar “temos imenso abandono (…) nós 
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não tínhamos um valor significativo e nestes dois últimos anos a situação alterou-se” 

(S25, p.15). A assiduidade foi uma área referida pelo ex-MAAE “tentamos acompanhar 

os alunos o melhor possível” (S11, p.7), que também se referiu ao GAAF “este ano já 

funcionou (…) só no 2º período” (S12, p.7). 

 

Os planos de acção para a melhoria “não ocorreram este ano lectivo” (Prof.Q, DB, 

p.6), o ex-PCE referiu que quando decidiu avançar com a sua candidatura para Director, 

fez “um plano de acção (…) identifiquei os problemas (…), as estratégias (…), os 

objectivos (…), e as actividades (…) no final tinha um plano plurianual de quatro anos 

de actividade. (…) Baseei-me em observações e no conhecimento do Agrupamento (…) 

na inspecção de acompanhamento e no relatório da IGE” (S48, p.25). Com esta 

perspectiva de um plano de melhoria para o próximo ano lectivo, encontramos em Góis 

e Gonçalves (2005) uma similaridade porque estas autoras consideram que um plano de 

melhoria contém em detalhe as prioridades para o ano seguinte e enuncia as outras 

prioridades de médio e longo prazo. Também consideram que na elaboração dessa lista 

de prioridades, devem ser contempladas as avaliações externa e interna, a definição de 

objectivos e metas, capazes de transformar essas prioridades em algo concretizável e 

mensurável, com estratégias adequadas. 

 

4.10. Perspectiva para o futuro deste Agrupamento 

 

Fazendo uma previsão de futuro (Anexo 17), os nossos participantes apresentaram 

algumas ideias ao nível das instalações do Agrupamento, o ex-PCE referiu que pretende 

construir brevemente um pavilhão desportivo na Escola C. Relativamente aos alunos, 

este deseja “ultrapassar a taxa de sucesso comparativamente aos últimos quatro anos” e 

ver os “alunos do jardim-de-infância bem encaminhados” (S54, p.29). A ex-PCP 

considera que a “indisciplina se centrará mais no 2º ciclo” (S24, p.14) e o ex-MAAE 

considera que sendo esta uma zona em desenvolvimento, “atrairá muitas pessoas” (S22, 

p.13) e como tal haverá mais alunos no Agrupamento. 

 

A previsão relativamente aos professores, é que haja uma melhoria na “relação 

inter-pessoal entre os docentes dos diferentes ciclos” (Eex-PCE, S54, p.29) e que se 

perspectiva “uma nova ronda de titulares” (Eex-PCP, S23, p.13). Quanto ao pessoal não 

docente o ex-PCE prevê uma reorganização “onde os serviços administrativos e a 
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secretaria funcionem de manhã à noite continuamente” (S54, p.29). Ao nível do 

Agrupamento propõe-se “ir para a autonomia, tenho já uma equipa de auto-avaliação” 

(S49, p.25). 

 

O Director será o “homem do leme” (Eex-PCP, S23, p.14) e a expectativa 

manifestada foi grande, tanto para a ex-PCP como para o ex-MAAE sobre o futuro 

deste órgão. O novo Director demonstrou no seu projecto “um conhecimento muito 

grande dos problemas de cada estrutura e propunha-se acabar com esses problemas” 

(Eex-MAAE, S15, p.9). O ex-PCE referiu-se ao seu “plano de acção plurianual” (S48, 

p.25) e espera conseguir cumpri-lo. A publicação deste projecto, será colocado na 

página do Agrupamento a partir de Setembro de 2009. A este respeito salientamos a 

opinião de Santos Guerra (2003b), quando diz que quem aprende com a avaliação são as 

pessoas avaliadas, os avaliadores e a instituição em que a avaliação é levada a cabo. A 

finalizar e por concordarmos com ela, deixamos esta questão colocada por Clímaco 

(2003) “até que ponto as escolas têm sido efectivamente capazes de melhorar 

progressivamente o seu desempenho, avaliando a sua oferta educativa e agindo para 

incrementar os seus pontos fortes e obviar os seus pontos fracos?” (p.124). 

 

4.11. Síntese dos Resultados 

 

4.11.1. Pontos Convergentes e/ou Divergentes entre os Documentos do Agrupamento e 

o Relatório da IGE 

 

No Projecto Educativo do Agrupamento estão contemplados cinco problemas e as 

respectivas soluções, tendo ocorrido melhorias em todos eles, apesar de nem todas as 

soluções previstas terem sido concretizadas. Nos pontos fracos e constrangimentos 

referidos no relatório da avaliação externa da IGE, podemos referir que ocorreram 

melhorias. No que respeita aos pontos fracos, melhoraram as actividades activas e 

experimentais do 1º ciclo, a avaliação do pré-escolar e a construção de planos de 

melhoria nas disciplinas de maior insucesso, falta ainda melhorar, a apropriação do 

Projecto Curricular do Agrupamento, a diferenciação das práticas pedagógicas na sala 

de aula e o projecto de auto-avaliação. Já no que se refere aos constrangimentos, as 

melhorias serão sentidas brevemente com a concretização das obras previstas para 
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Setembro nas escolas do 1º ciclo. Falta no entanto mais pessoal não docente e um 

pavilhão desportivo. 

 

Ao comparar-se os pontos fracos dos documentos do Agrupamento, com os da 

IGE, verificamos que não existem pontos fracos comuns. Existe sim bastante coerência 

nos diversos documentos do Agrupamento. Todos os pontos fracos assinalados pelo 

Agrupamento foram melhorados, mas o mesmo não se verificou nos indicados no 

documento da IGE. Interessante é verificar a grande diferença nestes documentos 

relativamente à relação escola/família que, para o primeiro era um problema, mas para a 

IGE foi um ponto forte. No entanto e de acordo com a opinião dos nossos participantes, 

esta relação é actualmente muito forte. 

 

Na comparação relativa ao processo de auto-avaliação, verificamos que a IGE 

aponta aspectos positivos e negativos e o mesmo não acontece nos documentos do 

Agrupamento. Com a análise dos diferentes documentos envolvidos na sua dinâmica, 

concordamos com Góis e Gonçalves (2005) no sentido em que este Agrupamento esteve 

e está disponível para aprender e assim estará preparado para a evolução e para ser uma 

“escola autónoma, visto que foi avaliada e aceitou ser avaliada” (Lafond, 1998, p.12). 

 

4.11.2. Processo de Avaliação Externa 

 

A iniciativa da candidatura à avaliação externa partiu do Conselho Executivo e 

surgiu no seguimento do trabalho desenvolvido pela inspecção de acompanhamento, o 

que vem confirmar a valorização do papel da inspecção educativa referida por Clímaco 

(2003). 

 

A preparação dos diferentes painéis foi realizada pelo Conselho Executivo. Nos 

painéis não obrigatórios foi seguido o critério do sorteio, o que está de acordo com 

Marques e Silva (2008), que consideram que a escolha dos elementos destes painéis 

deve ser aleatório. No entanto, os trabalhos desenvolvidos pelos painéis correram 

normalmente. O do Conselho Pedagógico foi o mais problemático devido à participação 

dos novos coordenadores/titulares que tinham iniciado funções pouco tempo antes. Por 

essa razão, a ex-PCP fez uma crítica negativa ao trabalho da equipa inspectiva, que 

deveria ter convocado os coordenadores não titulares que tinham estado em funções até 
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ao final do ano lectivo anterior. Especula-se no Agrupamento de Escolas que esta 

situação conduziu a uma classificação inferior em termos de liderança intermédia. 

 

Todos concordaram com o diagnóstico realizado pela IGE, razão pela qual não 

houve contraditório. O ex-PCE enviou inclusive, uma carta de agradecimento pela 

avaliação realizada. Apenas se verificou discordância na avaliação da liderança 

intermédia, por parte da ex-PCP. Tal como referem Stufflebeam (1968; 2003) e Rocha 

(1999) a avaliação é importante para delinear, obter e fornecer informações úteis, para o 

julgamento das decisões a promover. Também estes relatórios, para Marques e Silva 

(2008), são importantes porque são instrumentos de melhoria da qualidade das escolas. 

 

A divulgação do relatório foi feita de várias formas, na sua página da internet, nas 

diferentes salas de professores e por carta às entidades parceiras. Os participantes 

consideraram que os pontos fortes já estavam conseguidos, pelo que todo o trabalho a 

desenvolver se deveria centrar nos pontos fracos, constrangimentos e oportunidades. A 

boa avaliação externa surgiu na sequência do trabalho que o Agrupamento já vinha a 

desenvolver desde 2006 com o apoio da IGE, o que permitiu concluir que este apoio foi 

determinante para a sua evolução. 

 

4.11.3. Alterações de Práticas na Liderança e na Cultura do Agrupamento 

 

Liderança 

Ao nível da gestão, desde há cinco anos que têm ocorrido grandes mudanças na 

estrutura e na dinâmica deste órgão, contudo, desde a publicação em Abril do Decreto-

Lei nº 75/2008, que a gestão deste Agrupamento se resumiu a um trabalho corrente, 

com apenas algumas melhorias. Este teve a classificação de muito bom na avaliação 

externa ao nível da liderança e da gestão, pelo que o seu valor está confirmado. No 

entanto, todas as alterações ocorridas este ano lectivo, impediram uma alteração maior 

no seu desempenho, por essa razão concordamos com alguns autores como Sergiovanni 

(2004a), quando considera que um líder escolar deverá conseguir o consenso e o 

empenho necessário para permitir uma evolução da escola e com Bolivar (2003) quando 

refere que o líder deverá actuar como facilitador da mudança, podendo a sua acção ser 

positiva ou negativa em função do contexto. Também concordamos com Glanz (2003), 

quando este considera que as escolas precisam de dirigentes capazes de se empenharem 
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no tratamento justo de todas as pessoas e de não ter medo de apoiar programas e 

métodos mais inovadores. Todas estas perspectivas se enquadram no comportamento do 

ex-PCE deste Agrupamento. 

 

Na liderança intermédia podemos referir que o funcionamento do Conselho 

Pedagógico melhorou, embora ainda exista dificuldade em fazer chegar a informação 

aos diferentes departamentos. Mas tal como refere Hadfield citado por Clímaco (2005), 

os lideres terão que incutir nas chefias intermédias uma nova visão de liderança. Todos 

os participantes consideram que as grandes alterações ocorrerão apenas a partir de 

2009/2010, com a tomada de posse do novo Director e com a aplicação do seu projecto.  

 

Cultura do Agrupamento 

Podemos indicar que a este nível tanto o pessoal não docente como os alunos, não 

sofreram alterações significativas com esta avaliação. O comportamento dos alunos 

melhorou, mas a aplicação do novo estatuto do aluno trouxe alguns problemas e um 

acréscimo de trabalho para os professores, o que gerou uma grande confusão nas 

escolas, com a realização sistemática de provas de recuperação. 

 

Os participantes neste estudo consideraram muito positivas as alterações ao nível 

do trabalho docente, em especial nos Projectos Curriculares de Turma e na avaliação 

por competências dos alunos no 1º ciclo. Também as Actividades de Enriquecimento 

Curricular do 1º ciclo, foram ao encontro do interesse dos alunos e da resolução dos 

problemas sentidos nestas escolas. Sentiram ainda, uma melhoria na definição dos 

critérios de avaliação e na articulação dos vários anos e disciplinas. Simultaneamente, 

os professores começaram a recorrer mais a actividades inovadoras dentro da sala de 

aula, com a utilização de computadores, dos quadros interactivos e da projecção de 

filmes, aumentaram também o número de visitas de estudo. Todos consideraram que as 

grandes alterações irão ocorrer a partir do próximo ano lectivo e como tal consideramos 

que para mudar a cultura deste Agrupamento, tal como refere Reeves (2006), será 

necessário definir aquilo que consistirá o foco da mudança, reconhecer a importância 

das acções e recorrer às ferramentas de mudança adequadas. 
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4.11.4. Melhorias e os Planos de Acção Ocorridos em 2008/2009  

 

Melhorias Ocorridas em 2008/2009 

 

Documentos do Agrupamento 

Neste ano lectivo apenas houve alteração no Regulamento Interno do 

Agrupamento, sobretudo, ao nível do estatuto do aluno e da avaliação do desempenho 

docente. Ao longo do ano, este regulamento foi sendo reformulado e no início de Junho, 

ficou concluído e aprovado. O Projecto Educativo do Agrupamento tinha a sua validade 

até 2008, mas como continuava actual, os órgãos decisores do Agrupamento resolveram 

prolongá-lo por mais um ano, permitindo a sua manutenção até à tomada de posse no 

novo Director. 

 

Auto-Avaliação 

Existia no Agrupamento uma equipa de auto-avaliação constituída por membros 

do CP, mas que desenvolvia trabalhos estatísticos nas áreas da avaliação e da 

indisciplina e elaborava alguns instrumentos de avaliação. Referindo-nos a Alaíz 

(2007), será inútil fazer auto-avaliação se ela não tiver qualidade, nem servir para 

melhorar. Actualmente, já está contemplada uma equipa de auto-avaliação no projecto 

do novo Director, pois este pretende que o Agrupamento se candidate ao contrato de 

autonomia. Neste momento esta equipa já está a trabalhar em instrumentos de avaliação, 

que serão aplicados no próximo ano lectivo. 

 

Os processos de auto-avaliação foram sentidos em dois sectores, no pessoal não 

docente e nos professores, quando ocorreram avaliações aos trabalhos desenvolvidos, 

nas actividades curriculares do 1º ciclo e nas actividades de enriquecimento curricular. 

No caso do pessoal não docente a avaliação está muito bem implementada e até tem 

servido de exemplo a outras escolas, pois o Agrupamento recorre ao SIADAP desde há 

três anos. 

 

Áreas Prioritárias 

Para além das áreas consideradas prioritárias e salientadas pela IGE, os 

entrevistados indicaram outras: insucesso escolar, articulação entre ciclos, formação nas 

TIC, recuperação dos espaços degradados, relação escola/família, (in)disciplina e 
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assiduidade. Através dos diversos discursos, pudemos verificar que ocorreram 

melhorias em todas elas. Como este Agrupamento apresentou metas e prioridades, 

podemos considerar que procurou a melhoria, o que vem ao encontro da opinião de 

Herman e Haertel (2005) e Hargreaves e Fink (2007), mas falta-lhe ainda alguma 

sustentabilidade neste processo evolutivo. 

 

Dimensões e Áreas de Melhoria 

Seguindo as orientações da IGE, relativamente aos aspectos a melhorar, podemos 

referir que essas áreas de melhoria foram caracterizadas em três níveis:  

 

1. - Instalações/equipamentos: Verificámos que houve um aumento de salas do jardim-

de-infância, porque existiam grandes carências na zona nesta faixa etária e no início de 

Setembro de 2009, as duas escolas do 1º ciclo vão melhorar as suas instalações. Assim, 

na Escola A, serão realizadas obras de raiz nos seus edifícios e na Escola B, será 

construído um refeitório. Em Maio de 2009 a Escola C, inaugurou a sua 

Biblioteca/Mediateca que foi criada de raiz e está totalmente informatizada. 

 

Neste Agrupamento verificou-se uma grande evolução nos últimos cinco anos, 

relativamente à sua informatização, existem redes wireless em todas escolas, assim 

como computadores portáteis. Quase todos os alunos do 1º ciclo têm o computador 

Magalhães e todas as escolas têm quadros interactivos. Nas salas de aula existem dois 

ou três computadores, os sumários são electrónicos e todos os serviços estão 

informatizados desde a secretaria, pbx, bar, refeitório, etc. Este é um Agrupamento que 

aderiu ao Plano Tecnológico do Ministério da Educação. 

 

Relativamente a outras instalações destacamos a utilização da Piscina Municipal, 

por todos os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo. No entanto continuam em falta, o 

pavilhão desportivo na Escola C e a construção da Biblioteca Municipal junto à Escola 

C, sendo que estas dependem da CML. 

 

2. - Dinâmica do Agrupamento: As mudanças que ocorreram foram sentidas de 

diferentes formas, existe um bom trabalho social e uma boa articulação entre as três 

escolas e os diferentes ciclos, quer na actividade docente desde a infantil e o 1º ciclo, 

aos 2º/3º ciclos (estes últimos têm mesmo contemplados nos seus horários, reuniões de 

ciclo e de disciplina), quer na coerência entre os vários anos e disciplinas, quer ainda na 
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definição de competências exigidas aos alunos do 4º ano, do 2º e do 3º ciclos, também 

todos os alunos do pré-escolar passaram a ser avaliados. Esta foi considerada por todos 

como a área com a melhoria mais significativa. 

 

A formação nas TIC tem sido promovida internamente, quer para o pessoal 

docente, quer para o pessoal não docente. Em algumas áreas ocorreram melhorias 

ligeiras, foi o caso da liderança intermédia, do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, 

da disciplina e da assiduidade. Relativamente ao abandono escolar, a ex-PCP considera 

que apesar de não ter existido um valor significativo, este alterou-se nos últimos dois 

anos. 

 

3. - Relação com a comunidade: Existe uma ligação muito forte com os pais e EE, que 

melhorou nos últimos dois anos. Também a relação com as entidades parceiras tem sido 

muito boa, o que tem permitido a concretização de muitos projectos destas escolas. 

 

Para uma melhoria eficaz deste Agrupamento é determinante a implementação de 

processos e resultados de melhoria e ainda de uma cultura de melhoria, o que vai ao 

encontro da opinião de Alaíz et al. (2003). A melhoria é pois um processo e não um 

somatório de melhorias pontuais, tal como referem Bolivar (2003) e Góis e Gonçalves 

(2005), este foi um Agrupamento que procurou essa melhoria.  

 

Planos de Acção para a Melhoria  

Aguardámos nove meses desde o inicio do ano lectivo 2008/2009, para que este 

Agrupamento implementasse os seus planos de melhoria, com a finalidade de 

ultrapassar os pontos fracos e os constrangimentos, indicados no relatório da IGE. 

Contudo, não desenvolveu nenhum plano de acção nesse sentido e as razões apontadas 

foram quatro: 

 

1. - Alterações legislativas e estruturais: este foi um ano lectivo anómalo porque foi 

publicada muita legislação que implicou muito trabalho e muita desorientação nas 

nossas escolas. 

 

2. - Alteração do órgão de gestão Assembleia do Agrupamento de Escolas para 

Conselho Geral Transitório: onde este último passou a ter um papel mais activo e 
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implicou alterações profundas, bem como, cumprimento de prazos, o que obrigou os 

seus membros a reuniões muito frequentes. 

 

3. - Processo de eleição do Director: implicou muito trabalho, quer na elaboração dos 

projectos pelos candidatos, quer no Conselho Geral Transitório que passou a ter 

reuniões diárias de várias horas.  

 

4. - Avaliação do desempenho docente: destabilizou imenso as escolas e foi uma das 

causas que travou a implementação de um bom plano de melhoria.  

No projecto do novo Director está contemplado um plano de acção plurianual para 

os próximos quatro anos, com a identificação dos problemas e a indicação das 

estratégias, dos objectivos e das actividades a implementar. Este plano foi construído a 

partir do conhecimento do Agrupamento por parte do ex-PCE e das orientações dadas 

pela IGE, pelo que se aguarda com grande expectativa a sua implementação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusões da Investigação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mudanças positivas e sustentadas têm de estar radicadas nos 

estabelecimentos de ensino, (…) mas o processo tem que ser sentido e vivido a 

partir de dentro de cada instituição. Só assim poderá ser possível galvanizar, 

responsabilizar e sustentar no sentido da melhoria.     

              (Ventura, 2006, pp.586-587) 
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CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

Terminado o percurso de pesquisa, análise e tratamento da informação, chegámos 

à recta final, as conclusões do nosso estudo. Começámos pela abordagem às temáticas 

associadas ao estudo, passámos para a explicitação da metodologia de investigação e 

por fim apresentámos a recolha e análise de dados, bem como os resultados obtidos, 

quer da parte documental, quer da observação, quer ainda das entrevistas realizadas. 

Indicaremos então os aspectos mais relevantes em função dos objectivos da nossa 

investigação. 

 

A iniciativa da avaliação externa deste Agrupamento de Escolas partiu do 

Conselho Executivo e ocorreu no final do ano lectivo 2006/2007 mas, a grande 

intencionalidade de todo este processo está associado à pretensão do seu líder em 

conseguir a autonomia. Com este processo avaliativo pretendiam e conseguiram 

melhorar quase todos os aspectos menos positivos apontados pela IGE, o que demonstra 

estarem a caminhar para a qualidade e certamente para a sua autonomia. Consideramos 

que este Agrupamento já se encontra numa fase de desenvolvimento organizacional 

relativamente avançada, indo ao encontro da opinião de Bolivar (2003) e de Reeves 

(2006) que reconhecem o importante papel da escola para a mudança, quer nas acções 

que realiza, quer nas ferramentas que utiliza. 

 

O processo de avaliação externa que ocorreu em 2007/2008 deveria promover em 

2008/2009, alterações de práticas tendo em vista ultrapassar os pontos fracos e os 

constrangimentos referidos no relatório da avaliação externa. Contudo, as alterações de 

práticas ao nível da liderança foram pouco significativas especialmente na liderança 

intermédia. Já a coordenação dos directores de turma, está neste momento a funcionar 

bastante bem. O mesmo não se passa no Conselho Pedagógico que, apesar de ter 

ultrapassado alguns dos seus problemas, ainda continua sem estabelecer uma boa 

comunicação entre os seus coordenadores e os respectivos departamentos disciplinares. 

O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi 

visto, ver outra vez o que se viu já, ver de dia o que se viu de noite (…). É 

preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir e traçar caminhos 

novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem Sempre.  

(Saramago, 1984, p.7) 
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Mas, esta mudança só ocorrerá quando cada um destes representantes disciplinares 

conseguir, alterar a sua forma de trabalhar e entender a importância do trabalho 

cooperativo, indispensável para a evolução desta instituição escolar, tal como refere 

Sanches (2007). 

 

Na liderança de topo, podemos referir que o ex-Presidente do Conselho 

Executivo, com a sua personalidade forte, tem conseguido mudanças significativas neste 

Agrupamento, o tem sido valorizado tanto pelo Ministério da Educação, como pela 

comunidade educativa. A prova dessa valorização ocorreu no final de Maio de 2009, 

quando este líder conseguiu com o seu projecto, ser eleito como novo Director nos 

próximos quatro anos. Esta sua vitória foi expressiva, obtendo dezasseis votos dos vinte 

membros do Conselho Geral Transitório, o que vem confirmar a confiança neste líder. 

Assim, ficam confirmadas as opiniões de Bolivar (2003) e de Sergiovanni (2004a) que 

consideram que uma liderança forte é a chave de um processo de mudança. 

 

Na cultura do Agrupamento, as maiores mudanças ocorreram ao nível do pessoal 

docente, quer na organização do seu trabalho lectivo e não lectivo, quer ainda na 

utilização de materiais e equipamentos inovadores, associados às Novas Tecnologias de 

Informação. Como este é um Agrupamento de Escolas informatizado e que aderiu ao 

Plano Tecnológico, poderá na nossa opinião, ter conduzido de forma indirecta os seus 

professores, à utilização destes materiais, uma vez que se encontram em todas as salas 

de aula. Também todo o pessoal docente e não docente, realizou acções de formação 

internas nestas áreas, já com o intuito de adquirirem alguma experiência na utilização 

destes recursos. Assim, constatámos que estes professores têm conseguido 

progressivamente mudar as suas formas de trabalhar, tornando-as mais atractivas para 

os seus alunos que pertencem a uma sociedade globalizante e a uma nova geração 

tecnológica. Isto significa que estes professores, estão a modernizar todas as suas 

actividades, podendo prever-se uma mudança para breve da forma de trabalhar na sala 

de aula e assim prevê-se uma melhoria do seu desempenho na sala de aula, promotora 

do sucesso escolar. 

 

As opiniões dos nossos participantes foram determinantes para o conhecimento 

integral deste Agrupamento e desse modo, logo após a nossa visita às diferentes escolas 

e ao contacto com os diferentes elementos da comunidade educativa, pudemos verificar 

que os alunos gostam das suas escolas. Também se vive numa cooperação sistemática 
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com as famílias e entidades parceiras, onde cada um e todos procuram contribuir para a 

melhoria das escolas dos seus educandos. O pessoal não docente também se sente bem 

aqui, mas a mesma generalização já não pode ser feita relativamente ao pessoal docente. 

Neste caso a opinião diverge um pouco, visto que uns estão agradados e esperançados 

no futuro e outros manifestam uma certa “revolta” com a sua situação profissional, 

provocada pelas grandes mudanças implementadas pelo Ministério da Educação. 

Salientamos as alterações do estatuto da carreira docente, a divisão da carreira em 

professores e professores titulares e o modelo de avaliação do desempenho docente que 

ocorreu neste último ano lectivo. Todas estas alterações desencadearam manifestações 

de desagrado, que justificaram uma menor evolução das escolas deste Agrupamento, no 

sentido da melhoria para a qualidade do seu ensino, situação que também foi sentida na 

maioria das escolas do nosso país. 

 

No caso deste Agrupamento quase todos os pontos fracos e os constrangimentos 

apontados no relatório da avaliação externa da IGE, registaram melhorias embora não 

tivessem sido como tinham desejado. Provavelmente isto aconteceu pela continuidade 

da dinâmica sustentada que já imperava nestas escolas. Mas na opinião de todos os 

participantes, a grande evolução só se sentirá a partir de 2009/2010, com a tomada de 

posse no novo Director. 

 

Terminamos fazendo referência à não implementação de quaisquer planos de 

acção que seriam determinantes para orientar e programar a melhoria dos pontos fracos 

e dos constrangimentos indicados pela IGE. Faltou então a planificação, a 

implementação e a avaliação e por essa razão temos que concordar com Reeves (2006) 

quando refere que falta às escolas definirem aquilo que consistirá o foco da mudança, 

reconhecer a importância das acções de mudança e recorrer às ferramentas de mudança 

mais adequadas. Contudo, no Projecto do novo Director já está contemplado um plano 

plurianual construído com base nas indicações da IGE, que permitirá uma melhoria 

significativa do trabalho nestas escolas e do seu sucesso educativo, segundo as 

expectativas de toda a comunidade em relação ao trabalho do novo Director. 

 

Para que este Agrupamento melhore deverá passar por várias fases, sendo que a 

sua cultura deverá ser a maior aposta, deverão assumir-se mais compromissos entre os 

professores e a comunidade local de forma a promover um clima aberto e salutar. Como 

este é um factor fundamental para a mudança e melhoria consideramos que este 
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Agrupamento já estará bem encaminhado, o que se assemelha com as ideias de Bolivar 

(2003) e de Hargreaves e Hopkins, citados por Góis e Gonçalves (2005). 

 

Pensamos que com os resultados alcançados neste estudo, nos permitem 

considerar que o processo de avaliação externa promovido pela IGE, está a promover a 

melhoria em muitas das nossas Escolas e Agrupamentos de Escolas. Falta-lhes ainda um 

apoio suplementar para a concretização dos planos de melhoria. No nosso entender, tal 

como a IGE realiza inspecções de acompanhamento iniciais, seria bastante conveniente 

realizar uma inspecção de apoio à elaboração e concretização de planos de melhoria, 

numa fase posterior à avaliação externa, situação que já ocorre em escolas com uma 

avaliação negativa. A este propósito, Ventura (2006) apresenta uma opinião idêntica 

quando refere que ainda há uma ausência de acompanhamento, que incentive e ajude as 

escolas a “desencadear e manter os processos tendentes à melhoria dos aspectos 

identificados pelos inspectores” (p.587). É certo que estes planos não ocorreram neste 

Agrupamento e certamente também não ocorreram na maioria das Escolas e 

Agrupamentos, que se submeteram a processos de avaliação externa no ano lectivo 

2007/2008, visto que as alterações estruturais nos órgãos de gestão escolares ocorridas 

em 2008/2009, foram impeditivas de um trabalho mais empenhado nestes planos. As 

atenções estiveram direccionadas para as alterações dos Projectos Educativos, dos 

Regulamentos Internos, da organização do novo órgão do CGT, a avaliação dos 

professores e a selecção dos directores das Escolas Portuguesas. 

 

Desejamos que este trabalho tenha contribuído de alguma forma para diminuir “o 

deficit de investigação ao nível da avaliação das organizações” (Ventura, 2006, p.1) que 

ocorre em Portugal. Aconselha-se ainda uma abordagem deste tema noutras Escolas e 

Agrupamentos de Escolas, a partir do ano lectivo 2009/2010, com a constituição do 

novo órgão de gestão que é o Director. Seria importante realizar estudos comparativos 

entre Escolas secundárias e Agrupamentos de Escolas, nesta área da avaliação. De igual 

forma seria interessante realizar um novo estudo a este Agrupamento, no final do 

mandato do novo Director, para assim confrontar as suas ideias e avaliar a progressão 

deste Agrupamento, na procura da melhoria e da sua autonomia. 

 

Concluímos com algumas questões que seriam interessantes responder em futuros 

trabalhos de investigação: 
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 Como elaboraram as Escolas e Agrupamentos de Escolas, os seus planos de 

melhoria? 

 Que prioridades são seleccionadas pelas Escolas e Agrupamentos de Escolas, 

para a elaboração dos seus planos de acção promotores de melhoria? 

 Os novos directores, eleitos para um mandato de 2009/2012, conseguirão 

concretizar o seu projecto? 

 Que diferenças poderão ocorrer numa Escola ou Agrupamento de Escolas entre 

o resultado obtido numa primeira avaliação externa e o obtido numa segunda 

avaliação externa? 

 

Esperamos que as sugestões apresentadas como possíveis questões de 

investigação, possam servir de orientação no futuro para alguns estudos e, assim, 

contribuir para a investigação em Portugal nesta área da avaliação externa e da melhoria 

da qualidade das Escolas. Aguardaremos que num futuro próximo seja possível a cada 

escola fazer a sua própria meta-avaliação e articular a avaliação externa com a auto-

avaliação, no sentido de melhorar o seu desempenho e consequente qualidade.  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

Codificação dos Nomes Referenciados: 

1. Escolas: 

a. Escola 1º Ciclo =» Escola A; 

b. Escola 1º Ciclo =» Escola B; 

c. Escola 2/3 =» Escola C; 

d. Escola Secundária Vizinha =» Escola D; 
 

2. Professores: 

a. Professor entrevistado Presidente do CE =» Professor N; 

b. Professora Vice-Presidente do CE =» Professor O; 

c. Professora CE, actual vice-directora =» Professor P; 

d. Professora CE, do ensino pré-escolar =» Professor Q; 

e. Professora Assessora CE, =» Professor R; 

f. Professor entrevistado Membro da AE, =» Professor S; 

g. Professor Presidente da ex-AAE =» Professor T 

h. Vereadora CML =» U 

i. Professor EF da DRELVT =» Professor V  

j. Professora entrevistada ex-Presidente do CP =» Professora X 

k. Professora de Actividades da Escola C =» Professora W 
 

3. Organismos: 

a. Conselho Executivo =» CE 

b. Conselho Pedagógico =» CP 

c. Assembleia de Agrupamento ou Escola =» AAE 

d. Conselho Geral Transitório =» CGT 

e. Conselho Geral =» CG 

f. Conselho de Instituição da freguesia =» Z 

g. Sociedade Filarmónica =» Y 
 

4. Outros 

a. Pessoal Docente =» PD 

b. Pessoal Não Docente =» PND 
 

5. Entrevistas 

a. Presidente do CE =» EPCE 

b. Ex-Presidente do CP =» EPCP 

c. Ex-Membro da AAE e actual Membro do CGT=» EMAAE 
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ANEXO 4 

Legislação Consultada 

 Decreto-Lei nº 408/71 - 27 de Setembro =» Reorganiza a máquina administrativa e 

define novas leis orgânicas; 

 Decreto-Lei nº 125/82 - 22 de Abril  =» Regula a composição, competência e 

regime de funcionamento do Conselho Nacional de Educação;  

 Lei n.º 46/86 - 14 de Outubro =» Lei de Bases do Sistema Educativo; 

 Decreto-Lei nº 43/89 - 03 de Fevereiro =» Regime jurídico da autonomia das 

escolas dos 2º e 3º ciclos e secundárias;  

 Decreto-Lei nº 172/91 - 10 de Maio =» Regime de direcção, administração e gestão 

das escolas; 

 Decreto-Lei nº 142/93 - 26 de Abril =» Atribui à Direcção de Serviços de 

Avaliação do Sistema Educativo a competência para conceber e coordenar dispositivos 

de monitorização do desempenho das escolas básicas e secundárias;  

 Despacho Normativo nº 27/97 - 02 de Junho =» Reordenamento das escolas em 

agrupamentos; 

 Decreto-Lei nº 115A/98 - 04 de Maio =» Aprova o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação; 

 Decreto-Lei nº 31/02 - 20 de Dezembro =» Aprova o sistema de avaliação da 

educação e do ensino não superior; 

 Despacho nº 13313/03 - 13 de Junho =» Agrupamento de Escolas;  

 Lei nº 10/04 - 22 de Março =» Criou o Sistema Integrado de Avaliação de 

Desempenho da Administração Pública (SIADAP); 

 Decreto Regulamentar nº 81-B/07 - 31 de Julho =» Reestruturação da 

Administração Central do Estado; 

 Portaria nº 827-F/07  - 31 de Julho =» Fixa o número máximo de unidades 

orgânicas flexíveis da Inspecção-Geral da Educação; 

 Portaria nº 827-G/07 - 31 de Julho =» Estabelece a estrutura nuclear da Inspecção-

Geral da Educação e as competências das respectivas unidades orgânicas;  

 Decreto-Lei nº 75/08 - 22 de Abril =» Aprova o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e ensinos 

básico e secundário;  

 Portaria nº 604/2008 - 09 de Julho =» Define as regras a observar no procedimento 

concursal prévio à eleição do director, nos termos do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

Abril. 
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ANEXO 5 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA AO PRESIDENTE DO CONSELHO 

EXECUTIVO E ACTUAL DIRECTOR DO AGRUPAMENTO 

 

Este guião destina-se a orientar uma entrevista semi-directiva efectuada ao Presidente do 

Conselho Executivo e actual Director de um Agrupamento de Escolas de Lisboa. Esta entrevista 

pretende obter mais informações relativas ao processo de avaliação externa promovido pela IGE 

no ano lectivo 2007/2008 e ao desenvolvimento do Agrupamento no ano lectivo seguinte. 

 

 

1. Análise genérica do Agrupamento de Escolas; 

1.1  Caracterização breve do Agrupamento; 

2. Iniciativa da Avaliação Externa em 2007/2008; 

2.1 Quem teve essa iniciativa e quais as razões; 

2.2 Documento de caracterização do Agrupamento enviado à IGE: Quem o 

elaborou; Qual a designação; Recolha de dados; 

2.3 Foi aprovado no Conselho Pedagógico 

3. Visita ao Agrupamento pela IGE; 

3.1 Preparação dos painéis para a visita: Como foram constituídos; Como 

correram os painéis; 

4. Impacto do Relatório da IGE, na Comunidade Educativa; 

4.1 Concorda com o Relatório da IGE 

4.2 Razão que justifique a não apresentação de um contraditório pelo 

Agrupamento; 

4.3 Como foi divulgado o Relatório da IGE no Agrupamento; 

4.4 Que impacto teve esse Relatório da IGE no Agrupamento: nos 

Professores em Geral; nos Pais e Encarregados de Educação; nos Alunos; 

nas Entidades parceiras; 

5. Alterações de Práticas em 2008/2009, em sequência do Relatório da IGE; 

5.1 Ao nível da Liderança; 

5.2 Ao nível da Cultura do Agrupamento; 

5.3 Foram definidas áreas ou dimensões prioritárias; 

6. Planos de Acção para a Melhoria em 2008/2009; 
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6.1 Constituição da Equipa de Auto-Avaliação; Processos de Auto-avaliação; 

6.2 Alterações dirigidas para: os pontos fracos e para os constrangimentos 

apresentados no Relatório da IGE; os documentos do Agrupamento (PEA, 

RIA, outros); 

6.3 Definição de áreas prioritárias em função dos pontos fracos, 

constrangimentos e oportunidades, referidos no Relatório da IGE;  

6.4 Quais as razões para não terem ocorrido mais mudanças neste ano lectivo; 

7. Que futuro prevê para o Agrupamento. 
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ANEXO 6 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA À  

EX-PRESIDENTE DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Este guião destina-se a orientar uma entrevista semi-directiva efectuada à 

Presidente do Conselho Pedagógico de um Agrupamento de Escolas de Lisboa. Esta 

entrevista pretende obter mais informações relativas ao processo de avaliação externa 

promovido pela IGE no ano lectivo 2007/2008 e ao desenvolvimento do Agrupamento 

no ano lectivo seguinte. 

 

 

 

1. Análise genérica do Agrupamento de Escolas; 

a.  Caracterização breve do Agrupamento; 

 

2. Iniciativa da Avaliação Externa em 2007/2008; 

a. Quem teve essa iniciativa e quais as razões; 

b. Quem elaborou o documento de caracterização do Agrupamento; 

c. Foi aprovado no Conselho Pedagógico 

 

3. Visita ao Agrupamento pela IGE; 

a. Quem esteve no painel relativo ao Conselho Pedagógico; 

b. Como correu esse painel; 

 

4. Impacto do Relatório da IGE, na Comunidade Educativa; 

a. Concorda com o Relatório da IGE 

b. Razão que justifique a não apresentação de um contraditório pelo 

Agrupamento; 

c. Como foi divulgado o Relatório da IGE no Conselho Pedagógico; 

d. Que impacto teve esse Relatório da IGE: no Conselho Pedagógico; nos 

Professores em Geral; nos Pais e Encarregados de Educação; nos Alunos; 

nas Entidades parceiras; 

 

5. Alterações de Práticas em 2008/2009, em sequência do Relatório da IGE; 

a. Ao nível da Liderança; 

b. Ao nível da Cultura do Agrupamento; 

c. Foram definidas áreas ou dimensões prioritárias; 
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6. Planos de Acção para a Melhoria em 2008/2009; 

a. Constituição da Equipa de Auto-Avaliação; Processos de Auto-avaliação; 

b. Alterações dirigidas para: os pontos fracos e para os constrangimentos 

apresentados no Relatório da IGE; Documentos do Agrupamento (PEA, 

RIA, outros); 

c. Definição de áreas prioritárias em função dos pontos fracos, 

constrangimentos e oportunidades, referidos no Relatório da IGE;  

d. Quais as razões para não terem ocorrido mais mudanças neste ano 

lectivo; 

 

7. Que futuro prevê para o Agrupamento. 
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ANEXO 7 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA A UM MEMBRO DA EX-ASSEMBLEIA 

DE ESCOLA E ACTUAL CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO 

 

Este guião destina-se a orientar uma entrevista semi-directiva efectuada a um  

Membro da ex-Assembleia de Escola e Actual Conselho Geral Transitório de um 

Agrupamento de Escolas de Lisboa. Esta entrevista pretende obter mais informações 

relativas ao processo de avaliação externa promovido pela IGE no ano lectivo 

2007/2008 e ao desenvolvimento do Agrupamento no ano lectivo seguinte. 

 

 

 

1. Análise genérica do Agrupamento de Escolas; 

a.  Caracterização breve do Agrupamento; 

 

2. Iniciativa da Avaliação Externa em 2007/2008; 

a. Quem teve essa iniciativa e quais as razões; 

b. Quem elaborou o documento de caracterização do Agrupamento; 

c. Foi aprovado na ex-Assembleia de Escola; 

 

3. Visita ao Agrupamento pela IGE; 

a. Quem esteve no painel relativo à ex-Assembleia de Escola; 

b. Como correu esse painel; 

 

4. Impacto do Relatório da IGE, na Comunidade Educativa; 

a. Concorda com o Relatório da IGE 

b. Razão que justifique a não apresentação de um contraditório pelo 

Agrupamento; 

c. Como foi divulgado o Relatório da IGE na ex-Assembleia de Escola; 

d. Que impacto teve esse Relatório da IGE: na ex-Assembleia de 

Escola; nos Professores em Geral; nos Pais e Encarregados de 

Educação; nos Alunos; nas Entidades parceiras; 

 

5. Alterações de Práticas em 2008/2009, em sequência do Relatório da IGE; 

a. Ao nível da Liderança; 

b. Ao nível da Cultura do Agrupamento; 

c. Foram definidas áreas ou dimensões prioritárias; 
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6. Planos de Acção para a Melhoria em 2008/2009; 

a. Constituição da Equipa de Auto-Avaliação; Processos de Auto-

avaliação; 

b. Alterações dirigidas para: os pontos fracos e para os 

constrangimentos apresentados no Relatório da IGE; Documentos do 

Agrupamento (PEA, RIA, outros); 

c. Definição de áreas prioritárias em função dos pontos fracos, 

constrangimentos e oportunidades, referidos no Relatório da IGE;  

d. Quais as razões para não terem ocorrido mais mudanças neste ano 

lectivo; 

 

7. No decorrer deste ano lectivo decorreu o processo de eleição do novo 

Director do Agrupamento, como decorreu esse processo; 

8. Que futuro prevê para o Agrupamento. 
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ANEXO 8 

Exemplo da análise de conteúdo da entrevista ao presidente do Conselho Executivo (pág. 9) 
 

5.1.1. 

Ponto Fraco: 

Liderança 

Intermédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

Razão da não 

apresentação de 

um 

contraditório 

cada um manda e cada um faz o que quer e é muito difícil pôr as estruturas intermédias a funcionar. No que diz 

respeito aos grupos, estão todos agrupados em departamentos os departamentos curriculares… 

Entrevistadora: Esse foi um ponto fraco apontado pela IGE… 

Entrevistado: Não era bem um ponto fraco, mas era um ponto a melhorar e o que acontece este ano é a mesma 

coisa, eu faço um pedagógico dou uma informação e ela morre não passa. Não sei o que se passa, existe um 

departamento, que não posso dizer o nome, estamos a 18 de Maio e existem apenas três reuniões de 

departamento, a primeira fez a da entrega dos horários, a última surgiu uma proposta para o dia do Conselho 

Pedagógico e aliás para mim não é só nesta escola, trabalho com 21 presidentes de Conselhos Executivos em 

parceria e todos dizem que o Conselho Pedagógico não funciona. Aliás é só um Órgão consultivo mas no meu ver 

tem que ser muito bem revisto porque isso é uma opção de democracia, estamos todos representados mas no 

fundo as pessoas só se fazem representar a eles próprios. Existem algumas excepções é o caso da coordenadora 

dos directores de turma que vem com propostas muito válidas e é uma equipa que funciona e que trabalha. Aliás a 

coordenadora dos directores de turma é o braço direito do Conselho Executivo, controla as turmas e os directores 

de turma todos   (risos)  

 

Entrevistadora: Passando agora à parte da publicação do relatório da IGE, quando a IGE enviou o relatório ao 

Agrupamento, tiveram a possibilidade de fazer o vosso contraditório mas resolveram não fazer, como muitas 

escolas também não o fizeram, foi por alguma razão para essa tomada de decisão? 

 

Entrevistado: Em vez do contraditório eu fiz uma carta de agradecimento, e tenho ali guardado que posso 

mostrar, e agradeci do fundo do meu coração porque eles foram muito precisos na sua exposição de detectar os 

pontos fortes e os pontos fracos. Para mim era mais os bons já estavam enraizados e por isso não interessavam, o 

que interessava era o que estava mal e o que podíamos modificar e como podíamos modificar. Porque a escola 

tem um quadro fixo, um bom quadro e detectaram uma coisa que a mim me choca, como é que tenho 90% de 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Q10 

 

 

 

 

17 

 

Estruturas Intermédias dos 

Grupos e Departamentos 

Curriculares 

 

 

 

 

O Conselho Pedagógico não 

funciona 

 

 

 

 

Excepção – Coordenadora dos 

Directores de Turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraditório: 

Não fez contraditório mas fez 

Carta de Agradecimento 

Interesse pelos Pontos Fracos 
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ANEXO 9 

 

Dimensão de análise da caracterização do agrupamento 

 

1.      Caracterização do Agrupamento:

1.1  Escolas/Edifícios

1.2  Zona de inserção

1.3  Instalações/Equipamentos

1.4  Ligações à comunidade:

1.4.1        Pais e encarregados de educação

1.4.2        Entidades

1.5  Pessoal docente

1.6  Pessoal não docente

1.7  Orçamento privativo.

1.8 Currículo

1.9 Projectos 11;17

6

12

44

26;32;44;45;46

26

45

3;4;43

2;5;25

Entrevista ao Presidente do 

Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do 

Conselho Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento
Categorias e Sub-Categorias

SequênciasSequênciasSequências

1 1 1

112

 
 

 

 

 

 

 



177 

Dimensão de análise de outras inspecções 

 

2.      Inspecção da IGE (outras):

2.1  Acompanhamento em 2006/2007;

2.2  Avaliação ao 1º ciclo em 2008/2009.

2.3  Colóquio da IGE em 2009.

42

50

15 2;12;13;16

 

 

Dimensão de análise da candidatura à avaliação externa em 2007/2008 

3. Candidatura à Avaliação Externa em 

2007/2008:

3.1  Quem teve a iniciativa

3.2  Que razões

3.3  Documento de caracterização do 

Agrupamento enviado à IGE:

3.3.1        Quem elaborou

3.3.2        Como elaborou

3.3.3 Que dados serviram de referência

3.4  Aprovação no:

3.4.1        Conselho Executivo

3.4.2        Conselho Pedagógico

3.4.3        Assembleia de Escola.

2

3

2

2

2

2

9

11

13

13 4

Sequências Sequências Sequências

7

7

8

2

3

Categorias e Sub-Categorias

Entrevista ao Presidente do 

Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do 

Conselho Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento
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Dimensão de análise da visita ao agrupamento pela IGE 

4.      Visita ao Agrupamento 

pela IGE: 

4.1  Preparação dos painéis

4.2  Constituição dos painéis

4.3  Como correram os painéis:

4.3.1        Conselho Executivo

4.3.2        Conselho Pedagógico

4.3.3        Assembleia de Escola.

14 5

4

5

23

SequênciasSequênciasSequências

10;14

Categorias e Sub-Categorias

Entrevista ao Presidente do 

Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do 

Conselho Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento

 

 

Dimensão de análise do impacto do relatório da IGE na comunidade educativa 

5.      Impacto do Relatório da IGE, na 

Comunidade Educativa:

5.1  Opinião sobre o Relatório da 

IGE:

5.1.1        Pontos fracos ф

5.1.2        Constrangimentos

5.1.3        Oportunidades 47

12 5

16L;18A;40G;46F 6L;7L 12P;12G

45

Categorias e Sub-Categorias

Entrevista ao Presidente do 

Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do 

Conselho Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento

SequênciasSequênciasSequências
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Dimensão de análise do impacto do relatório da IGE na comunidade educativa (continuação) 

5.2  Razão da não apresentação de 

um contraditório

5.3  Divulgação do Relatório da IGE 

no Agrupamento

5.4  Que impacto teve esse Relatório 

da IGE no Agrupamento: 

5.4.1        Nos professores em geral

5.4.2        Nos pais e encarregados de 

educação 

5.4.3        Nos alunos

5.4.4        Nas entidades parceiras

5.4.5        Nas instituições 

universitárias

5.4.6        Noutras escolas ou 

agrupamentos de escolas.

ф Legenda dos Pontos Fracos:

A - Articulação de escolas e ciclos

F - Formação nas TIC G - Gabinete de Apoio à Familia/Aluno P - Avaliação no Pré-Escolar

L - Liderança (Topo e Intermédia)

25

25

26

27;29

28

11 7

7

7

11

11

7921

24;31 10

17 8;10 6
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Dimensão de análise das alterações de práticas em sequência do relatório da IGE 

6.      Alterações de Práticas em 

sequência do Relatório da IGE:

6.1  Ao nível da Liderança:

6.1.1        Antes de 2008/2009

6.1.2        Em 2008/2009

6.2  Ao nível da Cultura do 

Agrupamento:

6.2.1        Conselho Pedagógico

6.2.1.1        Em 2007/2008

6.2.1.2        Em 2008/2009

6.2.2        Alunos

6.2.3        Professores

6.2.4        Pessoal não docente

9

13;14

16

13;16;17

16

31

32

15

4;13

9

22

8;10;151520;30

Categorias e Sub-Categorias

Entrevista ao Presidente do 

Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do 

Conselho Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento

SequênciasSequênciasSequências
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Dimensão de análise dos planos de melhoria em 2008/2009 

7.      Planos de Acção para a Melhoria em 

2008/2009:

7.1   Equipa de Auto-Avaliação:

7.1.1   Constituição

7.1.2   Funções

7.1.3   Instrumentos

7.2  Processos de Auto-avaliação:

7.2.1        Pessoal docente

7.2.2        Pessoal não docente

7.2.3        Actividades

7.3  Alterações dirigidas para os pontos fracos e 

para os constrangimentos:

7.3.1        Nos documentos do Agrupamento:

7.3.1.1  PEA (Projecto Educativo do 

Agrupamento), 

7.3.1.2  RIA (Regulamento Interno do 

Agrupamento), 

7.4  Definição de áreas prioritárias, a partir do 

Relatório da IGE em função dos:

7.4.1         Pontos fracos

41

14

20

21

33

34;35

33

14

14

19

1938;39

18

Sequências

38

38

38

13

Categorias e Sub-Categorias

Entrevista ao Presidente do 

Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do 

Conselho Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento

Sequências Sequências
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Dimensão de análise dos planos de melhoria em 2008/2009 (continuação) 

7.5  Razões para não terem ocorrido mais 

mudanças, neste ano lectivo.

7.5.1         Conselho Geral Transitório

7.5.1.1  Processo de Eleição do Director;

7.5.1.2  Listas para o Conselho Geral;

7.5.2         Avaliação de Desempenho Docente

7.5.3         Candidatura a Director

7.5.4         Legislação/Alterações estruturais

7.6  Dimensões de Melhoria:

7.6.1        Áreas

7.6.2      Planos de Acção

11;12;15;20;23

18

16

19

21

2236;52

20;21

17

36 22

24;25

33

36;37;53 22

51 22

3;4;18;19;30;45;46;47

48

14

 

 

Dimensão de análise do futuro do agrupamento 

8.      O futuro do Agrupamento:

8.1  Escolas/Instalações

8.2  Alunos

8.3  Professores

8.4  Pessoal Não Docente

8.5  Órgãos de Gestão

8.5.1  Projecto do Director

8.6  Serviços

8.7  Autonomia.

22

24

15;19

52;54

49

24

23

23

54

54

54

54

48;54

Categorias e Sub-Categorias

Entrevista ao Presidente do 

Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do 

Conselho Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento

SequênciasSequênciasSequências
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ANEXO 10 

Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise da caracterização do agrupamento 

1.      Caracterização do Agrupamento:

1.1  Escolas/Edifícios

1.2  Zona de inserção

Categorias e Sub-Categorias

1.3  Instalações/Equipamentos

"Zona muito carenciada com 50% de alunos 

carenciados" (S2, p.2)

"Problemas com falta de um refeitório na 

Escola B, um polivalente na Escola C" (S4, p.2)

"Caracterizo como um dos melhores 

Agrupamentos de Lisboa. (…) É  muito bem 

constituído, é composto por um jardim-de-

infância com 24 crianças, duas escolas do 1º 

ciclo, com quatro turmas a Escola A do 1º ciclo. 

A outra escola a Escola B do 1º ciclo que é 

onde está o Jardim-de-infância e tem nove 

turmas e a Escola C do 2º/3º ciclos. As três 

escolas, (...) compõem as quatro escolas estão 

muito próximas umas das outras, o que permite 

uma circulação até a pé entre uma escola e a 

outra." (S1, p.1)

"O nosso Agrupamento tem duas escolas 

primárias , um Jardim-de-Infância e tem aqui a 

Escola C 2/3" (S1, p.1)

"Necessidade de aumentar o número de salas 

para a pré-escolar" (S4, p.2)

Escolas equipadas com wireless   e com muitos 

computadores (S43, p.22)

"O Agrupamento é constituído pelas 

restantes três escolas, (…) sendo que numa 

delas funciona também um jardim-de-

infância. " (S1, p.1)

"Tem muito a ver com a zona de Lisboa 

onde está inserida. (…) o tipo de famílias e 

dos alunos que tínhamos aqui (…) há 

muitos problemas ao nível cultural, ao nível 

social, da disfunção familiar" (S1, p.1)

"A origem dos nossos alunos, (…) são de um 

meio desfavorecido e se calhar um terço ou até 

mais, (…) não valorizam a educação, não 

valorizam a formação." (S1, p.1)

DIMENSÃO DE ANÁLISE DA CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO

Entrevista ao Presidente do Conselho 

Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do Conselho 

Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise da caracterização do agrupamento (continuação) 

1.4  Ligações à comunidade:

1.4.2        Entidades

1.5  Pessoal docente

1.8 Currículo

"Relação muito próxima com os parceiros" tem 

muitas parcerias (S26, p.13)

"O CP alterouse num ano (…) no antigo CP não 

estavam titulares" (S4, p.2)

"Os colegas da Escola C, não conhecem as 

escolas do 1º ciclo" (S5, p.3)

"Conseguimos o apetrechamento de material 

didático para todos os alunos dos vários níveis 

de ensino" (S12, p.7)

1.9 Projectos

Associados às diversas parcerias (S26, p.13)

Escola informatizada em todos os sectores 

(S45, p.28; S46, p,28)

1.7  Orçamento privativo.

"Actividades de enriquecimento curricular do 1º 

ciclo: movimento, música e drama; danças 

modernas e tradicionais; ensino experimental; 

informática; inglês (S44, p.22)

"Actividades de enriquecimento curricular 

diferentes do pacote da Ministra" (S32, p.16)

"Temos o Clube de Teatro, que (...) todos os 

períodos faz uma peça. Temos a Professora W 

que tem muita gente e que faz muitas actividades, 

(...) de leitura, do ler e do contar e depois temos 

alguns grupos que fazem actividades, não são os 

departamentos" (S17, p.10)

"As parcerias que temos são ao nível do Centro 

de Saúde, que tínhamos um projecto de educação 

para a saúde e tínhamos também um projecto do 

psicólogo" (S11, p.6)

"Fizemos várias iniciativas para angariação de 

fundos" (S12, p.7)

1.6  Pessoal não docente

"A coordenadora do pessoal de acação 

educativa coordena todas as escolas" (S6, p.3)

" O pessoal auxiliar da escola sede vai colmatar 

as ausências de colegas nas escolas do 1º ciclo" 

(S6, p.3)

1.4.1        Pais e encarregados de 

educação

Ligação muito forte com os pais (S2, p.2)

"Desde o 1º ciclo que existem muitas reuniões 

com a população" (S5, p.3)

"Antigamente era dificil trazer os pais à escola 

mas hoje temos os pais quase todos" (S25, p.13)
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ANEXO 11 

Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise de outras inspecções 

2.      Inspecção da IGE 

(outras):

DIMENSÃO DE ANÁLISE DE OUTRAS INSPECÇÕES

Categorias e Sub-Categorias

"Antes na inspecção acompanhativa, aquilo que sei em 

função deste relatório e aquilo que fizemos, fizemos 

muitas mudanças" (S13, p.7)

2.1  Acompanhamento em 

2006/2007;

"Esta inspecção foi para inspeccionar mas 

também para ajudar (…) permitiunos fazer a 

avaliação externa" (S15, p.8)

Entrevista ao Presidente do Conselho 

Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do Conselho 

Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento

"No ano anterior tínhamos tido cá uma inspectora a 

fazer o acompanhamento do Agrupamento, que tinham 

detectado muitas falhas na nossa forma de actuar e nós 

iniciámos um processo de melhoria, para colmatar essas 

falhas" (S2, pp.1-2)

"A nível dos docentes uma coisa que fizemos, em 

função da inspecção acompanhativa, foi os critérios de 

avaliação dos alunos, especificá-los mais e tentar de (...) 

que houvesse coerência entre os vários anos e as várias 

disciplinas (...) e tentamos aplicá-los mesmo" (S16, p.9)

"Os antigos membros, achavam que de facto era(...) 

relativamente injusto, ao esforço que se fez de melhoria, 

porque se fez um grande esforço em função da 

inspecção de avaliação para mudar muitas coisas. 

Porque havia coisas que se faziam e que não tínhamos o 

cuidado de registar, de documentar e outras que 

efectivamente não fazíamos. Tínhamos tido um esforço 

tão grande e um empenho tão grande, de tanta gente 

que não sentiram ali o seu esforço traduzido" (S12, p.7)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise de outras inspecções (continuação) 

 

"Disse que não fazemos uso das Novas 

Tecnologias da Informação, mas nós fomos das 

primeiras escolas de Lisboa a ter informática no 

1º ciclo (…) temos as escolas equipadas com 

wireless  e computadores portáteis " (S43, p.22)

"Avaliação das AEC e do Apoio à Familia: "Tive 

fazer um contraditório, porque houve muitas 

coisas mal avaliadas" (S42, p.21)

2.2  Avaliação ao 1º ciclo em 

2008/2009.

"Houve a divulgação das boas práticas" (S50, p. 

26)
2.3  Colóquio da IGE em 2009. "Eram escolas com os 5 itens com Muito Bom, 

mas não sei se gostava..." (S28, p.14)
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ANEXO 12 

Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise da candidatura à avaliação externa em 2007/2008 

3.1  Quem teve a iniciativa

"Quem se candidatou à avaliação externa 

efectivamente, foi o CE (...). Agora a candidatura à 

avaliação externa foi nossa, fomos nós que nos 

candidatámos. " (S2, p.2)

" Eu penso que por termos cá essa inspecção para 

fazer o acompanhamento da escola, … não houve 

candidatura penso que foi a própria GAI que 

seleccionou a escola" (S2, p.2)

"É como na alta competição, saber se o treino 

foi eficaz e adequado para atingir as metas que 

tinhamos proposto" (S7, p.5)

"Penso que foi o próprio Conselho Executivo" (S2, 

p.2)

" Foi falado não só no CE, como também no CP e a 

informação chegou aos vários directores de 

departamentos. (...) A vantagem da avaliação externa 

era que não era uma avaliação para penalizar, mas 

sim era algo que nos interessava (…) e 

efectivamenteiria dar um determinado trabalho, como 

é lógico a vários níveis, valia a pena saber por pessoas 

de fora, em que situação se encontrava efectivamente 

o Agrupamento, portanto era uma oportunidade de 

nos dizerem como realmente estava o Agrupamento 

(…) seria uma vantagem para nós sabermos à partida 

e antes da escola ser efectivamente avaliada, não é… 

com carácter mais formal, o que era fraco, quais 

eram os vários constrangimentos, os pontos fortes e 

os pontos fracos, para tentar melhorar uns… na 

medida dos possíveis" (S2, p.2)

3. Candidatura à Avaliação Externa em 2007/2008:

Categorias e Sub-Categorias

"Foi do CE com os seus 4 elementos" (S7, p.4)

DIMENSÃO DE ANÁLISE DA CANDIDATURA À AVALIAÇÃO EXTERNA EM 2007/2008

Entrevista ao Presidente do Conselho 

Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do Conselho 

Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-Assembleia de 

Agrupamento

3.2  Que razões

"Chegou o dia que acabava o prazo da candidatura 

(…) seguiu no dia seguinte (…), tinhamos todo o 

interesse na candidatura à avaliação externa" (S7, 

p.4)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise da candidatura à avaliação externa em 2007/2008 (continuação) 

3.3.1        Quem elaborou

3.3.3 Que dados serviram de 

referência

3.4  Aprovação no:

3.4.1        Conselho Executivo

3.4.2        Conselho Pedagógico

3.4.3        Assembleia do 

Agrupamento

"Não houve aprovação no CP, só foi dada a 

informação desta iniciativa do CE, (…) foi tudo 

feito em cima da hora" (S13, pp. 7-8)

3.3.2        Como elaborou

Elaboraram os 4 elementos do CE e mais a 

assessora (S8, p.5)

"Seguimos os parâmetros estipulados pela IGE e 

decidimos não omitir falhas ou problemas (…) 

fizemos a nosa autoavaliação(…) e encontrámos 

os aspectos positivos e negativos. (…) Baseámo

nos nos resultados escolares dos últimos 4 anos" 

(S9, p.5)

Foi aprovada no CE (S13, p.7)

"Concluímos que não temos abandono escolar, 

comparativamente com a média nacional" (S9, p.5)

"Esse documento foi elaborado pelo CE com base 

na caracterização do PEA que tinha sido feito pelo 

CP e depois as práticas, (...) fizemos um 

levantamento das práticas em função (...) da análise 

da inspecção. Portanto foi buscar o que nós já 

tínhamos e aquilo que relativamente estávamos 

realmente a alterar. Mas foi o CE que realmente 

elaborou o documento. " (S3, p.2)

"Não, não foi ao CP  nós (...) só soubemos que a 

escola se candidatou posteriormente. O CE só nos 

deu essa informação à posteriori, não nos disse que 

se ia candidatar e se calhar por esse motivo tomou 

também a si a responsabilidade de efectuar o 

respectivo documento" (S4, p.2)

"Cruzamos os dados dos últimos anos dos 

resultados escolares, (…) acção social escolar, (…) 

dados administrativos e de gestão dos recursos 

financeiros" (S11, p.6) 

"Deve ter sido analisado na AAE ou falado na 

AAE(…). Nós reuníamos de seis em seis meses, 

portanto… sinceramente não me lembro" (S3, p.2)

"Não tenho ideia…" (S2, p.2)

"É capaz de ter sido falado não só no Conselho 

Executivo" (S2, p.2)

"Deve ter passado pelo CP e a informação chegou 

aos vários directores de departamentos sobre essa 

possibilidade" (S2, p.2)

3.3  Documento de caracterização do Agrupamento enviado à IGE:
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ANEXO 13 

Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise da visita ao agrupamento pela IGE 

4.      Visita ao Agrupamento 

pela IGE: 

4.1  Preparação dos painéis

4.3  Como correram os painéis:

4.3.1        Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do Conselho Pedagógico

"Tivemos que preparar os painéis, foram 3 

dias, por sermos um Agrupamento" (S10, p.6)

"O critério para a construção dos painéis foi 

por sorteio. As turmas, o PND e outros" (S14, 

p.8)

"Os painéis foram seleccionados pelo CE. No CP estive eu 

(...) e os novos coordenadores (…)" (S5, p. 3)

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento

"Alguns painéis eram obrigatórios" (S14, p.8)

"Desde antigos funcionários, colegas eu tive 

uma plateia aproximadamente de setenta 

pessoas, pais reformados, eu tive um ou dois 

docentes e para mim foi vergonhoso (…) os 

colegas não estavam presentes e isto a mim 

magoou-me profundamente" (S23, pp.11-12)

DIMENSÃO DE ANÁLISE DA VISITA AO AGRUPAMENTO EM 2007

"Os novos coordenadores estavam muito indignados pelo 

facto de serem titulares e terem que ir, com muita revolta e 

o painel não correu bem efectivamente… O nosso painel 

não correu bem… porque as pessoas manifestaram logo à 

partida uma hostilidade enorme" (S5, p.3)

"Não tive feedback  do funcionamento dos 

diferentes painéis" (S14, p.8)

4.2  Constituição dos painéis

Categorias e Sub-Categorias
Entrevista ao Presidente do Conselho 

Executivo
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise da visita ao agrupamento pela IGE (continuação) 

4.3.2        Conselho Pedagógico

4.3.3        Assembleia de Escola.

"Foi uma coisa normal, com perguntas que 

nós respondíamos como sabíamos, não 

houve nada que tenha causado um impacto 

negativo ou que tenha havido 

constrangimentos das pessoas a falarem 

(…) portanto houve troca de opiniões" (S4, 

p.3)

"os novos coordenadores (…)estavam muito a leste do que 

se tinha feito e do que se tinha tentado implementar, 

estavam muito indignados também pelo facto de serem 

titulares e terem que ir ao painel (...) e o painel não correu 

bem efectivamente(…). O nosso painel não correu bem, 

porque as pessoas manifestaram logo à partida uma 

hostilidade enorme, (...)  a equipa ficou com (...) a imagem 

do inicio e no inicio não foi bom. E as pessoas depois 

reconheceram de facto mas no momento ultrapassou-lhes, 

era muita muita contrariedade, primeiro porque estavam ali 

a responder por coisas onde elas não estavam (...)" (S5, 

p.3)
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ANEXO 14 

Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise do impacto do relatório da IGE na comunidade educativa 

5.1  Opinião sobre o 

Relatório da IGE:

5.1.1        Pontos fracos ф

Entrevista a um Membro da Ex-Assembleia de 

Agrupamento

Categorias e Sub-

Categorias
Entrevista ao Presidente do Conselho Executivo

Entrevista à Ex- Presidente do Conselho 

Pedagógico

"Os coordenadores eram professores e não eram titulares 

e efectivamente essa parte corria melhor, corria melhor 

que aquilo, não era perfeita mas era melhor que aquilo" 

(S7, p.4)

Liderança Intermédia: "Não sei o que se passa, (…) o 

CP não funciona (…)" (S16, p.9)

"As pessoas têm a sua opinião… uma parte significativa 

considerou que aquilo efectivamente não correspondia à 

nossa realidade. É essa a sensação da maioria, eu estou cá 

em baixo, é essa a sensação que se transmite, obviamente 

que não ficámos descontentes" (S12, p.6)

"O relatório (...) representava a realidade do que 

acontecia no Agrupamento. Lembro-me dos pontos 

fracos e os constrangimentos e efectivamente nós 

também tínhamos na ideia do que seriam os pontos 

fracos e quais eram os problemas )…) não tirou 

conclusões que tivessem sido grandes surpresas. (...) 

A vantagem do relatório é que era mais específico" 

(S5, p.3)

"O relatório no meu ponto de vista não traduz a realidade 

da escola, não. Penso eu que os relatórios/análises de 

avaliações de escolas, feitas desta forma, não 

corresponderão às avaliações que geralmente se fazem nas 

escolas… são muito influenciáveis. (…) Imagine se fosse o 

meu antigo painel, as coisas teriam corrido melhor, a parte 

pedagógica foi a que ficou pior e efectivamente eram 

pessoas que não podiam estar a ver e portanto isto é 

altamente subjectivo" (S6, p.4)

5.      Impacto do Relatório da IGE, na Comunidade Educativa:

DIMENSÃO DE ANÁLISE DO IMPACTO DO RELATÓRIO DA IGE NA COMUNIDADE EDUCATIVA

Articulação de Escolas e Ciclos: "Existe articulação 

mas esta ainda não está estável. " (S18, p.10)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise do impacto do relatório da IGE na comunidade educativa 

(continuação) 

5.1.1        Pontos fracos ф

5.1.3        Oportunidades

5.1.2        Constrangimentos

"Se tudo correr bem é em cooperação com a Junta que 

vamos fazer um gimnodesportivo. Nós temos espaço 

dentro da escola(…)" (S47, p.24)

"Os constrangimentos das instalações do 1º ciclo 

continuam mas está já em vias de execução. Isto porque 

o senhor arquitecto me apresentou o projecto e em 

Setembro arranca mesmo e isso foi apresentado 

publicamente com outras escolas " (S45, p.22)

"O GAA que normalmente era do Instituto de Apoio à 

Criança, houve um ano que não teve mas este ano já 

tiveram aí a funcionar" (S12, p.7)

"A parte do pré-escolar sinceramente não sei" (S12, 

p.7)

"A piscina já está a ser utilizada há dois anos para os 

meninos do 1º ciclo (…), Ao nível da Biblioteca 

Municipal não sei qual é o futuro, porque estamos em 

ano de eleições e não sabemos o que vai acontecer. 

Estava prevista essa biblioteca aqui à frente da escola e 

fazia todo o sentido(...)" (S47, p.24)

Gabinete de Apoio à Familia/Aluno: "Esse gabinete 

deixou de existir (…) como o Estado não financia 

tivemos que acabar (…) e agora está alinharse uma 

proposta de pagar 30 € a um senhor do IMAP " (S40, 

p.21)

Formação nas Tic: "Todas as formações no âmbito das 

TIC, não foram financiadas. Agora eu tenho sorte 

porque aqui foram desenvolvidas duas acções de 

formação para o pessoal não docente. (…) Estas acções 

de formação foram internas. Para o pessoal docente 

também foi feita uma acção de formação (...) para 

aprender a trabalhar com o quadro interactivo. " (S46, 

pp.23-24)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise do impacto do relatório da IGE na comunidade educativa 

(continuação) 

5.3  Divulgação do Relatório 

da IGE no Agrupamento

"Todos nós recebemos o relatório, acho que a opinião geral, 

foi que (…) reconheceram que (...) não tinham contribuído 

da melhor forma para o painel, não se reviam em algumas 

daquelas situações mas nós já não podíamos fazer nada. 

Eu estava de saída e eles a desejar sair" (S9, p.5)

"Logo que chegou o relatório foram enviadas cópias 

para os três estabelecimentos de ensino, que são quatro 

escolas. Foram afixados nas salas de professores, (…) e 

depois colocado na página da internet " (S21, p.11)

5.2  Razão da não 

apresentação de um 

contraditório

"Em vez do contraditório eu fiz uma carta de 

agradecimento, (…) eles foram muito precisos na sua 

exposição de detectar os pontos fortes e os pontos 

fracos. Para mim era mais os bons já estavam 

enraizados e por isso não interessavam, o que 

interessava era o que estava mal e o que podíamos 

modificar e como podíamos modificar" (S17, p.9)

"Foi falado na AAE e tenho ideia no CP e depois do 

CP terá passado para os vários directores de 

departamento e terá havido informação no 

departamento. Creio que essa informação correu 

assim (…). A nível dos pais, foi dado conhecimento 

aos que estavam na AAE, aos alunos não sei (...) e 

às entidades,  a autarquia também teve conhecimento 

(...), portanto creio que também não terá sido grande 

surpresa." (S7, p.4)

"Se por acaso quiséssemos fazer algum contraditório 

àquele relatório, já tinha passado o prazo" (S10, p.5)

"Penso também que se tivesse havido efectivamente 

algumas coisas completamente distintas daquilo que 

fosse a nossa percepção, efectivamente teria havido 

um esclarecimento, (…) foi porque as pessoas 

acharam que estaria ok" (S7, p.4)

"Tomei conhecimento do relatório depois das férias, (…) 

eu não tomei conhecimento, só depois e por acaso, 

conversando com o Presidente da AA, o relatório só foi 

distribuído em tempo útil para contraditório, ao Presidente 

da AA. (...) Relativamente à parte da Direcção, a 

avaliação que estava…era boa ou muito boa em alguns 

aspectos pelo que não havia nada para a apresentação do 

contraditório. Em relação à parte intermédia do CP, os 

meus membros poderiam até querer fazer, mas nós 

conhecemo-lo depois (...) e nem sequer o discutimos" (S8, 

p.5)

"Não terá havido o tal contraditório, porque também 

não era esse o objectivo, (…) eu creio que isto era 

mais para nós sabermos o que é que achavam de nós 

" (S6, p.3)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise do impacto do relatório da IGE na comunidade educativa 

(continuação)  

5.4.2        Nos pais e 

encarregados de educação 

5.4.3        Nos alunos

5.4.4        Nas entidades 

parceiras

5.4.5        Nas instituições 

universitárias

5.4.6        Noutras escolas ou 

agrupamentos de escolas.

ф Legenda dos Pontos Fracos:L - Liderança (Topo e Intermédia)

F - Formação nas TIC G - Gabinete de Apoio à Familia/Aluno P - Avaliação no Pré-Escolar

A - Articulação de escolas e ciclos

5.4  Que impacto teve esse Relatório da IGE no Agrupamento: 

"Aqueles dois muito bons foi porque o Professor N sabe 

vender muito bem o seu peixe (…)existem pequenos 

grupos que tentam mover a opinião dos bons 

professores" (S31, p.16)

5.4.1        Nos professores 

em geral

"Muitos ainda não conhecem o relatório, (…) uma 

colega disse, tivemos 2 MB e 3 B (…) o mérito é desta 

gente que trabalha nestas casas…" (S24, p.12)

"O CP foi o sítio em que ele foi pior divulgado. A AA teve 

conhecimento primeiro" (S10, p.5)

"A nível dos pais, foi dado conhecimento aos que 

estavam na AAE" (S7, p.4)

"Aos alunos não sei " (S7, p.4)

"Foi falado na AAE e tenho ideia no CP e depois do 

CP terá passado para os vários directores de 

departamento e terá havido informação no 

departamento" (S7, p.4)

"Aos EE como não tínhamos (…) Associação de Pais não 

lhes pudemos transmitir mas aos pais que estavam 

representados no CP e penso eu (…) aos pais que estavam 

na AA" (S11, p.6)

"Não havia maneira nenhuma de se fazer uma 

divulgação que tivesse impacto e daí optarmos por 

colocar o relatório na página da escola. Nem todos os 

pais têm internet mas hoje em dia com os Magalhães já 

há outro acesso…" (S25, p.13)

"A informação chegou através do site da escola" (S25, 

p.12)

"Enviámos para todos os nossos parceiros directos e 

indirectos, tenho lá em baixo as cartas de envio…" (S26, 

p.13)

"Não imagina desde o ano passado, (…) é do Algarve, é 

do Minho… quantos pedidos de investigação queriam 

fazer no nosso agrupamento" (S27, p.14); "Tive três ou 

quatro propostas para fazer a investigação, mas (...) foi 

só o teu que avançou…" (S29, p.14)

"Naquela reunião da IGE, havia escolas com os cinco 

itens de muito bom, (...)a nossa mais fraca é a auto-

avaliação, os outros dados não estavam muito longe, 

alguns tinham algumas coisas interessantes, os outros 

nem por isso. Daí que eu acho que conforme as zonas 

do país a IGE seguiu os seus critérios mas… (S28, p.14)

"Aos alunos não chegou de facto nada" (S11, p.6)

"Às entidades,  a autarquia também teve 

conhecimento na AAE (...)" (S7, p.4)

Às entidades "não sei o que lhes foi comunicado" (S11, p.6)
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ANEXO 15 

Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise das alterações de práticas em sequência do relatório da IGE 

6.1  Ao nível da Liderança:

6.1.1        Antes de 2008/2009

DIMENSÃO DE ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DE PRÁTICAS EM SEQUÊNCIA DO RELATÓRIO DA IGE

"Estes últimos cinco anos foram de mudanças radicais 

ao nível de gestão. Nós estamos de tal forma 

sobrecarregados, com inquéritos, com planificações de 

actividades, com planificações e reuniões que não é 

como era antigamente " (S22, p.23)

Entrevista a um Membro da Ex-Assembleia 

de Agrupamento

Entrevista à Ex- Presidente do Conselho 

Pedagógico
Entrevista ao Presidente do Conselho Executivo

A propósito das funções do novo Director para 

2009/10 "Ocorrerão algumas alterações ao nível 

da direcção, vai haver alterações por causa do 

director, do subdirector e (… )depois haverá 

alterações na forma da escolha dos vários chefes 

de departamento que é por nomeação do director" 

(S15, p.9)

Categorias e Sub-Categorias

"Houve uma mudança por parte do CE em tentar 

responsabilizar mais as estruturas intermédias. (…) 

tornámo-nos muito mais exigentes relativamente a 

actas e tomadas de decisões. (…) Começámos a ter 

como linha condutora se se vai fazer isto, exigimos 

aquilo e isso não provocou uma reacção muito positiva 

mas começaram a responder e as coisas começaram 

em alguns aspectos a melhorar" (S30, p.15)

6.      Alterações de Práticas em sequência do Relatório da IGE:

6.1.2        Em 2008/2009

"Acabou o nosso mandato e entrou o DL nº 75 que por 

falta de lei, continuámos o mesmo Conselho Executivo 

e foi ano foi um ano de gestão corrente e de tentar 

melhorar alguns aspectos" (S20, p.10)

"Neste ano lectivo devido a estas alterações todas 

que houve, (…) não sei até que ponto terá havido 

aqui grandes diferenças, que mudaram aqui no 

Agrupamento…Os vários agrupamentos 

mudaram, a maneira como eram organizados " 

(S8, p.5)

"Às vezes é anómala a própria estrutura que era o 

CE não mudou mas se dois se candidatam a 

Director..." (S15, p.9)

"O relatório acabou por se perder, porque os 

estímulos para termos atenção focada noutras 

coisas como o processo da avaliação que foi tão 

grande quer isto esfumou-se um pouco não digo 

que a nível da direcção se tenha esfumado 

completamente mas a nível dos professores 

ocupados com o trabalho lectivo do diaadia … é 

verdade que isto passou um bocado despercebido 

tal eram as coisas que aconteciam à volta… o que 

não quer dizer que não tenham sido feitas" (S10, 

p.6)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise das alterações de práticas em sequência do relatório da IGE 

(continuação) 

6.2.1        Conselho Pedagógico

6.2.2        Alunos

"Não temos alterações significativas a nível dos 

nossos alunos… Em relação ao ano passado para 

este ano, a nível do comportamento, (…) este ano 

foi um pouco mais eficaz. O ano passado foi um ano 

complicado em termos do comportamento dos 

alunos" (S16, p.9)

"A nível dos coordenadores há algumas falhas, (…) 

ao nível do CP, a restante comunidade considera 

que, há uma falta de informação e uma dificuldade 

em fazer chegar a informação" (S15, p.9)

"As mudanças maiores até ocorreram 

efectivamente ao nível do 1º ciclo. (…) Nós desde o 

ano passado que estagnámos" (S13, p.7)

"Ao nível da articulação entre os níveis e articulação 

entre as escolas, passámos a registar, a deixar mais 

registos efectivamente daquilo que fazíamos, mas a 

maior parte das vezes que as fazíamos era 

informalmente.  (...) Ao nível das direcções de 

turma e dos projectos curriculares de turma, criar 

linhas ou documentos que reflectissem (...) a nossa 

maneira de trabalhar. O que conseguimos foi que a 

primária, que era um mundo à parte, passou a haver 

muitas mudanças ao nível do 1º ciclo." (S13, p.7)

"No Conselho Pedagógico quando prestei contas 

relativamente ao relatório, fiquei muito satisfeito e disse 

colegas temos que elaborar um plano de melhoria que 

no fundo este objectivo é trabalhar cada vez melhor. 

Aliás tento que os nossos resultados escolares… por 

não nos afastarmos muito da média nacional" (S31, 

p.15)

"O CP alterou-se num ano. As pessoas que 

pertenciam ao CP no ano da inspecção, só três é 

que eram do antigo CP (…) Todos os nossos 

representantes dos departamentos ficaram de fora" 

(S4, pp.2-3)

6.2.1.1        Em 2007/2008

"Neste momento há uma participação, uma 

transmissão da informação, (…) entre o CP, os 

coordenadores e os respectivos grupos, os vários 

grupos que é muito deficiente, na maioria dos grupos 

não é em todos" (S14, p. 8)

"Hhouve determinadas coisas que foram criadas 

novas como aquelas provas para os alunos com 

excesso de faltas e isso só contribuiu para fazer 

mais confusão ainda… e uma pessoa tinha que 

fazer provas, criar provas novas, porque umas 

vezes eram uns que atingem o limite depois é 

outro, depois era outro, depois era outro, depois 

outro, depois volta outra vez o primeiro (...)" (S9, 

p.6)

6.2  Ao nível da Cultura do Agrupamento:

6.2.1.2        Em 2008/2009
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise das alterações de práticas em sequência do relatório da IGE 

(continuação) 

6.2.4        Pessoal não docente

6.2.3        Professores

"Houve mudanças pela positiva, no que diz respeito nos 

projectos curriculares de turma que para mim é um 

instrumento essencial, do director de turma e onde 

pretende levar os seus alunos. Foi feito um passo 

gigantesco, tanto no 1ºciclo este ano surpreenderam-me 

com proposta de avaliação por competências, uma 

coisa que não existia" (S32, p.16)

"Hoje e com raras excepções, a avaliação das 

estruturas intermédias era capaz de estar perfeita 

(…) professores titulares (…) têm as suas razões 

para não querer fazer, porque não o fizeram durante 

muitos anos e porque não estão para isso. Em 

alguns casos já mudaram e (…) nós andámos anos 

e anos a fazer e também não há vontade de fazer 

um pouquinho mais" (S13, p.8)

"Quanto à falta de articulação… Nos papéis que 

recebo, melhorou mas nos resultados não noto indicado 

isso, vamos ver (risos)… o que o futuro reserva… 

"(S32, pp. 16-17)

"Não vi nas práticas grandes alterações em 

relação ao que as pessoas já faziam, quer dizer…. 

teoricamente as turmas até passaram a ser 

maiores, portanto mais difícil, se já era difícil ás 

vezes implementar planos individuais a cada aluno, 

e eu sei lá o que mais" (S9, p.6)

"A nível dos docentes , os critérios de avaliação dos 

alunos, (...) procurou-se que houvesse coerência 

entre os vários anos e as várias disciplinas. (…) 

Visitas de estudo, (...) mas este ano voltámos a 

ter mais, tem função de uma alteração que o CE fez 

em relação às nossas faltas e à contagem das aulas" 

(S16, p.9)

"A nível dos nossos funcionários não noto grandes 

diferenças, (…) Mas isto não é geral, mas houve 

mudanças e tentativas de alteração" (S16, p.9)

"Os professores passam alguns filmes, temos já um 

monitor em todas as salas (...) estamos a mudar, 

temos os quadros interactivos…mas estamos a 

mudar essas práticas, mas penso que só para o ano 

é que grande parte das alterações se vão fazer 

sentir" (S17, p.10)

"Nas actividades de enriquecimento curricular, (...) 

fugimos do pacote da ministra, fomos ao interesse dos 

alunos (...) nós temos ciência experimental no 

enriquecimento curricular e assim as colegas são 

obrigadas entre aspas, a trabalhar com as professoras 

de enriquecimento curricular a parte experimental e aí 

arranjei a solução para esse problema" (S32, p.16)
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ANEXO 16 

Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise dos planos de melhoria em 2008/2009 

7.1   Equipa de Auto-Avaliação:

7.1.1   Constituição

7.1.2   Funções

7.1.3   Instrumentos

7.2  Processos de Auto-avaliação:

7.2.1        Pessoal docente

 DIMENSÃO DE ANÁLISE DOS PLANOS DE MELHORIA EM 2008/2009

Categorias e Sub-Categorias

"No CP Foram constituídas três comissões, uma delas era a da 

Auto-avaliação, (...)  Mas até à data não há nada feito porque é o 

seguinte, nunca há um responsável, ninguém quer assumir dentro 

da comissão a responsabilidade " (S38, p.20)

"Temos uma equipa muito bem constituída e está numa acta do 

pedagógico de Junho e até à data nunca se juntaram, nem fizeram 

nada"; "São três membros do Conselho Pedagógico"; "já tenho um 

projecto feito para o futuro e tenho uma pessoa aqui na escola, que 

vai iniciar o doutoramento na área de avaliação interna e vai liderar 

a equipa de auto-avaliação e já estamos a reconstruir esta equipa e 

está a ser feita para o próximo ano lectivo" (S38, p.20)

"Nós já tínhamos alguns instrumentos de auto-avaliação criados 

(…) já se está a trabalhar sobre a proposta de instrumentos de 

auto-avaliação para o próximo ano lectivo " (S38, p.20)

"Creio que essa equipa já estará ou pelo menos 

já estão definidas algumas das pessoas que 

participarão nessa equipa, creio que a 

formalidade disso tudo será só agora quando 

entrar efectivamente em função o Director. (...) 

creio que não foi criada propriamente uma 

equipa.  há professores designados que estão a 

trabalhar nisso, (…) Penso que já no próximo 

ano lectivo haverá…" (S13, p.8)

No CP "não… tivemos uma equipa, que de facto 

fazia no final do ano um balanço (…) tínhamos uma 

equipa alargada de professores que não pertenciam 

ao CP, cuja função era criar instrumentos para (…) 

fazer uma avaliação. (…) Essas pessoas acabaram 

por fazer, foi mais um trabalho estatístico relativo às 

avaliações, à indisciplina e no final do ano lectivo 

apresentavam um relatório final do ano lectivo. Os 

outros documentos nunca chegaram a ser criados" 

(S18, p.10)

"A nível de professores, temos focos de avaliação 

(…) Uma avaliação do departamento, não. Fazse 

um balanço (...) Cada grupo faz um balanço que 

transmite na reunião de Departamento, depois vai a 

CP e depois vamos ver aquele que realmente 

cumpriu em relação às avaliações, às prioridades" 

(S19, p.11)

7.      Planos de Acção para a Melhoria em 2008/2009:

Entrevista ao Presidente do Conselho Executivo
Entrevista à Ex- Presidente do Conselho 

Pedagógico

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise dos planos de melhoria em 2008/2009 (continuação) 

7.2.3        Actividades

7.3.1        Nos documentos do 

Agrupamento:

7.3.1.1  PEA (Projecto Educativo do 

Agrupamento), 

7.3.1.2  RIA (Regulamento Interno 

do Agrupamento), 

7.2.2        Pessoal não docente

"Não quero mentir, mas acho que ainda foi este 

mês que a acabámos por aprovar o RIA" (S14, 

p.8)

"Fizemos alterações ao Regulamento mas (…) desde que saiu o 

DL nº 75 (...) decidimos que tudo o que a nova legislação obriga a 

adaptar foi adaptado, na área da avaliação de desempenho e na 

área do estatuto do aluno e foi adaptado através de proposta do 

Conselho de DT " (S34, p.18)

"Ao nível da auto-avaliação e de avaliação de desempenho do 

pessoal não docente estamos muito bem" (S38, p.20)

"Eles o ano passado faziam mensalmente a sua auto-avaliação, 

temos as fichas mensais de avaliação e é a responsável do pessoal 

auxiliar e chefe dos serviços administrativos porque lá é mais fácil 

" (S39, p.20); "Estamos no terceiro ano consecutivo a aplicar o 

SIADAP" (S39, p.21)

"Esses têm a da SIADAP (…) " (S19, p.11)

"No 1º ciclo a auto-avaliação nas actividades extra-curriculares e 

nas actividades curriculares, ocorrem em reuniões conjuntas com 

uma IPS que trabalha connosco e são apresentados relatórios no 

final de cada período lectivo " (S41, p.21)

"O PEA tinha três anos e coincidiu com o mandato do CE e não 

foi alterado por um simples motivo entrou o DL nº 75 em vigor e o 

nosso mandato foi prolongado mais um ano" (S33, p.17); "Os 

problemas que nós tínhamos detectados, as estratégias que 

tínhamos proposto e os objectivos nós tínhamos ali e continuavam 

válidas, daí que decidimos não vamos mexer nas coisas sobre os 

quais estamos a trabalhar" (S33, p.17)

"No PEA cada um dos três candidatos que 

tivemos a Director, tinham o seu projecto e 

portanto ao ser um deles eleito, teoricamente 

segue-se e obviamente segue-se o projecto dele 

(…)" (S14, p.9)

7.3  Alterações dirigidas para os pontos fracos e para os constrangimentos:

"O PEA elaborado o ano passado, era para três 

anos (…). O nosso Projecto está muito qualitativo 

(…) e este CP (...) resolveu continuálo, por mais 

este ano. O PEA foi prolongado para este a ano e 

agora quando o Director vier e nomear a sua equipa, 

o novo CP terá que elaborar um PEA para os 

próximos quatro anos" (S20, p.12)

"Houve vários documentos alterados, até porque 

como mudaram as estruturas e a forma como se 

organizavam as estruturas e mesmo pelo próprio 

ME os departamentos deixaram de estar como 

estavam (…) e isso causou uma mudança de 

cima a baixo" (S14, p.8)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise dos planos de melhoria em 2008/2009 (continuação) 

7.4  Definição de áreas prioritárias, a 

partir do Relatório da IGE em função 

dos Pontos Fracos

7.5.1         Conselho Geral 

Transitório

A respeito do CGT "estiveram praticamente 

sempre presentes, a Presidente do CGT esteve 

sempre presente (...)  quase todos os dias 

reuniamos duas ou três horas para bater tudo 

certo com as datas, para escolher quem seria o 

director (…). Quer dizer as coisas tiveram que 

andar tão depressa, que não houve muito tempo 

de evolução (…) sempre que havia uma reunião 

praticamente e num curto espaço de tempo 

ficavam logo publicadas as deliberações na acta 

da CGT, isto logo após a aprovação das actas" 

(S18, p.11)

"Este Conselho Geral vai ter um peso muito maior (…) nós temos 

1/3 de professores, pouco podemos fazer relativamente às 

escolhas" (S52, p. 27)

"Identificámos cinco problemas no nosso PEA: Insucesso Escolar, 

Articulação entre os Ciclos, TLEBS e  TICs Espaços Degradados 

e Relação escola/familia " (S33, p.17)

"Considerámos como áreas prioritárias a 

indisciplina e o insucesso. As medidas (...) para 

contrariar o insucesso (...) implementou-se o plano 

para a matemática… Criámos aqui alguns níveis: 

dar apoio a todos os alunos e nos horários dos 

professores (...) em estudo acompanhado dividimos 

45‟ para a matemática e 45‟ para o português. 

Foram (...) medidas iniciais para o 3º período, mas 

depois alargámolas para outros ciclos. (…) Este 

ano por exemplo, resolvemos com aqueles 90‟ que 

compensam a perda dos 5‟ das aulas (…) Foi 

marcado no horário, uma hora que os alunos das 

nossas turmas (...) para terem apoio e tirar dúvidas. 

(...) No 9º ano funcionou muito bem, mas os 7º anos 

(...) apareciam pouco.(...) Mas foi uma tentativa de 

alteração em relação ao aproveitamento. Temos 

algumas alterações a história que alternava com a 

geografia e também alterámos a carga horária do 

francês. Algumas dessas medidas foram também 

implementadas" (S21, p.12)

"Foi intenção nossa fazer um plano de melhoria mas este ano só se 

reportou em alguns aspectos porque a mudança do Conselho Geral 

Transitório, (...) com prazos, (...)" (S36, p.19)

"O CGT  e todo o processo de eleição do director 

foi muito trabalhoso, acho que foi essa indefinição" 

que não permitiu mais mudanças (S22, p.13)

7.5  Razões para não terem ocorrido mais mudanças, neste ano lectivo.
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise dos planos de melhoria em 2008/2009 (continuação) 

7.5.1.1  Processo de Eleição do 

Director;

7.5.1.2  Listas para o Conselho 

Geral;

"Acho que este ano foi muito anómalo, porque o CE, 

ia deixar de existir e tinha que haver uma 

candidatura a Director. (…) . Estava tudo a 

aguardar pelos próximos 4 anos" (S22, p.13)

"Houve duas colegas que queriam consultar a documentação 

(processo de candidatura a director e saber os motivos porque 

acho que incomodou um bocado a diferença de votos. Incomodou 

a diferença, e fui acusado de umas coisas e eu não sei se têm 

razão… Eu dei a cara cinco anos e se as pessoas do exterior me 

conhecem " (S51, p.26)

"O Professor N (o novo Director) disse que a 

partir de Setembro iria tornar público o seu 

projecto a director, (...) vai estar na página do 

Agrupamento ou um link qualquer (...) este foi 

um processo sigiloso (…) a nossa comissão 

eleitoral funcionou praticamente todos os dias, a 

analisar todas as coisas que nos tinham chegado" 

(S17, p.11)

7.5.2         Avaliação de 

Desempenho Docente
"Nós dissemos colegas os prazos são estes e a calendarização é 

esta para ser seguida e acabou…" (S37, p.19)

"Mas este ano só se reportou em alguns aspectos porque com a 

Avaliação de Desempenho...  Aliás este ano o que travou uma 

implementação de um bom plano de melhoria, foi a avaliação de 

desempenho. Que nós até Janeiro andámos perdidos, fizemos seis 

Conselhos Pedagógicos mas das actas ali posso só extrair apenas 

uma proposta, era pura perca de tempo." (S36, p.19)

"A avaliação dos professores destabilizou imenso as 

escolas e também não contribuiu para nada e depois 

o entrega e não entrega, foi uma avaliação fictícia 

(…)" (S22, p.13)

"Está tudo contemplado… a formação da equipa de auto

avaliação, aliás se eu proponho ir para a autonomia tenho que ter 

uma equipa de auto-avaliação " (S49, p.259

7.5.3         Candidatura a Director

"Agora está a decorrer um processo de votação, 

aliás de constituição das listas para o novo 

Conselho Geral. (…) Eu candidatome a uma 

lista, agora se me continuo ou não…" (S19, p.12)

"O processo era muito limitado no tempo. Creio 

na minha opinião que houve grandes problemas 

(…) foi um processo que foi entendido por 

grande parte dos professores quase como um 

processo secreto, (...) muita da informação não 

passou para fora . Mas foi entendimento 

maioritário do CGT que determinado tipo de 

informação não pudesse sair do CGT" (S16, 

p.10)

"Mas este ano só se reportou em alguns aspectos porque a 

mudança do Conselho Geral Transitório, com o Director, com 

prazos, " (S36, p.19)

"Todo este processo da avaliação dos 

professores, criou alguma confusão este ano" 

(S21, p.13)

"Nós até fizemos várias reuniões de esclarecimento, propostas pelo 

CE que sentámos e criámos os instrumentos de avaliação" (S53, p. 

28)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise dos planos de melhoria em 2008/2009 (continuação) 

7.6  Dimensões de Melhoria:

7.6.1        Áreas

7.5.4         Legislação/Alterações 

estruturais

Na Escola B "Falta-nos um refeitório que vai começar a 

construção em Setembro"; Na Escola A "escola muito degradada, 

é a escola mais antiga da freguesia, (...) o plano de obra vai entrar 

agora em Setembro e vai ser remodelado de raiz numa obra que 

está orçamentada em mais de um milhão e seiscentos mil euros." 

(S3, p.2)

"Havia determinadas estruturas a criar que não 

são feitas só num ano, não se consegue fazer só 

num ano pelo menos sem entrar em velocidade 

cruzeiro. O problema era que (...) este processo 

todo de alteração,implicva alterações logo a 

seguir e causava uma grande confusão. " (S20, 

p.12)

"Falamos no final do insucesso escolar, da articulação entre os 

ciclos, depois na parte final fala dos TLEBS, na altura não seria os 

TICS, depois tinham outro problema dos espaços degradados e que 

precisavam de melhores condições para o ensino-aprendizagem" 

(S33,p.17)

"Desde o ano anterior houve uma grande 

quantidade de Decretos-lei e de Despachos que 

saiam quase todas as semanas e muitas vezes 

uns a contradizer os outros … uma pessoa não 

sabia como andava e como as coisas se tinham 

que organizar. Porque saía uma coisa mas depois 

saia outra para interpretar aquela e depois saia 

outra para interpretara a interpretação e a 

pessoa não percebia nada disto … " (S21, p.13)

"Todos os anos as prioridades que definimos 

praticamente são sempre as mesmas, um é o 

problema da falta de assiduidade ,(…) tentamos 

acompanhar os alunos o melhor possível" (S11, 

p.7)

"Se há planos de melhoria, não há a todos os níveis, 

nem transversal nem vertical, neste momento não 

há." (S14, p.8)

"Nós tivemos aqui um trabalho social que se calhar 

em muitos sítios não o faziam. (…) Temos uma 

equipa de professores que desdobrámos, isso não 

fica registado em lado nenhum mas é um esforço 

nosso. Isso nós fazemos e vamos continuar a fazer, 

só que temos perfeitamente a noção que cada vez 

atingimos menos alunos" (S25, p.15)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise dos planos de melhoria em 2008/2009 (continuação) 

7.6.1        Áreas

"Nestes últimos cinco anos, no sistema integrado de administração 

escolar foram adquiridos por nós mais de 50 computadores está 

tudo informatizado. (…) Temos os sumários electrónicos (…) 

Agora até Junho vai ser montada a nova rede, já recebemos 92 

computadores, a biblioteca vai ser inaugurada amanhã e em cada 

sala vai haver 2 ou 3 computadores. Recebemos mais quadros 

interactivos, antes já tínhamos três." (S45, p.23)

"O Gabinete de Apoio ao Aluno que 

normalmente era do Instituto de Apoio à Criança, 

houve um ano que não teve mas este ano já 

tiveram aí a funcionar, mas não foi durante o ano 

todo, só foi ou a partir do 2º período ou a partir 

do meio do 2º período" (S12, p.7)

Relativamente à acção do Director "existem 

muitas coisas que não dependem exclusivamente 

dele…porque a escola não tem verba para fazer 

determinadas alterações"(S15, p.9)

"Houve uma mudança por parte do CE em tentar responsabilizar 

mais as estruturas intermédias . No (...) trabalho que eles 

estavam a desenvolver, tornámo-nos muito mais exigentes 

relativamente a actas e tomadas de decisões (...). Depois 

começamos a devolver muitas actas que não tinham conclusões, 

não tinham propostas não tinham nada, (…) e começamos a ter a 

linha condutora que vai se fazer isto e exigimos aquilo, e isso 

também não provocou uma reacção muito positiva mas 

começaram a responder e as coisas começaram em alguns 

aspectos a melhorar" (S30, p.15)

"Começaram a trabalhar o 2º e 3º ciclo e hoje em dia agradecem 

porque têm na sua mancha horária as reuniões por ciclo e depois 

entre eles e dizem que são momentos muito produtivos porque 

conseguem conferir programas, dar prioridades para atingir 

competências no fim do ciclo" (S19, p.10)

"Escola C foram feitas muitas melhorias mas aqui temos o 

orçamento privativo. No 1º ciclo o orçamento é do Estado,  

estamos dependentes da Câmara. Aqui os constrangimentos das 

instalações do 1º ciclo continuam mas está já em vias de execução. 

(...) O projecto arranca em Setembro" (S45, p.22)

"Fizeram obras para aumentar a capacidade em 

termos de pré-escolar, de uma passaram para 

três ou quatro salas" (S12, p.7)

Sobre o abandono escolar "Temos imenso, temos 

muito, (…) porque nós não tinham um valor 

significativo e nestes dois últimos anos. (…) Temos 

isto que não tínhamos há alguns anos e a 

perspectiva não é ficar melhor temos muito trabalho 

a fazer" (S25, p.15)

"Falou-se da necessidade de articulação entre 

os vários ciclos , entre as várias escolas (...). 

Creio que isso já melhorou um pouco com a 

criação de uma nova estrutura em que houvesse 

uma melhor ponte entre os professores que estão 

no 1º ciclo e a infantil para os daqui do 2º e do 3º 

ciclo e isso creio que já houve uma melhoria 

nesta parte" (S 11, p.7)

"Vamos ter três ou quatro salas de Jardim-de-infância e ainda 

estou a negociar mais uma, esta zona é uma zona com grande 

carência de jardins-de-infância. " (S4, p.2)

"Creio que já se começou a melhorar na relação 

entre ciclos e principalmente na relação entre 

as escolas, o 2º e o 3º ciclos talvez seja mais fácil 

fazer a integração porque as pessoas estão no 

mesmo estabelecimento de ensino e é mais fácil 

do que com os outros (...) o funcionamento do 1º 

ciclo é completamente distinto do funcionamento 

do 2º e do 3º ciclos" (S20, p.12)

"Fizemos reuniões que se tentava articular e queríamos saber 

quais as competências dos miúdos do 4º ano, para saber também 

como é que eles regressam no 5º ano para não haver 

desfasamento. A mesma coisa para o 2º e o 3º ciclo. " (S18,p.10)
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Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise dos planos de melhoria em 2008/2009 (continuação) 

7.6.2      Planos de Acção

7.6.1        Áreas

"O pavilhão desportivo como não há, também 

não depende de nós" (S12, p.8)

"O grande problema é a disciplina e desde o 

momento em que houve uma campanha total de 

descredibilidade dos professores, de tirar poder 

aos professores (…) fez com que cada vez haja 

menos respeito e como não há propriamente 

nenhuma penalização pelo desrespeito, como as 

coisas são banais. (...) Não prevejo grandes 

melhoramentos sejam eles quais forem enquanto 

isto acontecer." (S23, p.13)

"Quando decidi avançar como Director fiz o plano de acção, 

(…) identifiquei os problemas, estratégias, objectivos e 

actividades (…) no final eu tinha um plano plurianual de quatro 

anos de actividades. Tudo coincide com melhorias que foram 

feitas na base de observação e de algum conhecimento do 

Agrupamento da minha parte e foi baseado no primeiro relatório 

daquela inspecção da IGE de acompanhamento e sobre o último 

relatório da IGE. Já tenho para os quatro anos" (S48, p.25)

"A piscina já está a ser utilizada há dois anos para os meninos do 

1º ciclo (…) Começámos com a natação este também com os 

cinco anos (…). Ao nível da Biblioteca Municipal não sei qual é 

o futuro, porque estamos em ano de eleições e não sabemos o que 

vai acontecer. (...) Se tudo correr bem é em cooperação com a 

Junta que vamos fazer um gimnodesportivo. Nós temos espaço 

dentro da escola, (...) ver se conseguimos com alguns apoios e 

patrocínios " (S47, p.24)

"Todas as formações no âmbito das TIC, não foram financiadas. 

(...) Foram desenvolvidas duas acções de formação para o 

pessoal não docente , porque todos eles trabalham, com 

computadores no bar, no refeitório, no pbx, (...). Estas acções de 

formação foram internas. Para o pessoal docente também foi 

feita uma acção de formação (...) para aprenderem a trabalhar 

com os quadros interactivos" (S46, p.23)
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ANEXO 17 

Excertos das entrevistas relativos à dimensão de análise do futuro do agrupamento 

8.      O futuro do Agrupamento:

8.1  Escolas/Instalações

8.3  Professores

8.4  Pessoal Não Docente

"É uma zona que está em franco 

desenvolvimento, por causa das 

construções que vêm para aqui, os hospitais 

e essa coisa toda … atrairá mais gente de 

certeza. Portanto penso que isto será um 

Agrupamento que terá mais gente " (S22, 

p.13)

Categorias e Sub-Categorias Entrevista ao Presidente do Conselho Executivo
Entrevista à Ex- Presidente do Conselho 

Pedagógico

"(…) quero o gimnodesportivo" (S54, p.29)

"Ultrapassar a taxa de sucesso comparativamente as 

estes últimos quatro anos, quero ver muitos mais alunos 

da Escola C  na faculdade" (S54, p.29)

Entrevista a um Membro da Ex-

Assembleia de Agrupamento

"Os nossos alunos (...) se não houver ao nível da 

sociedade, uma visão diferente em relação à 

educação, (…) a noção dos nossos alunos é que 

têm direito a tudo e não que não têm que 

trabalhar para ter nada, para chegar a nada (…) 

A nossa indisciplina centrava-se no 2º ciclo" 

(S24, p.14)

"Melhorar a relação inter-pessoal entre os docentes dos 

diferentes ciclos" (S54, p.29)

"O meu objectivo é reorganizar e pôr os auxiliares da 

acção educativa de uma vez por todas a cumprir, a sua 

tarefa de auxiliar de acção educativa" (S54, p.29)

DIMENSÃO DE ANÁLISE DO FUTURO DO AGRUPAMENTO

"Muitos dos nossos titulares,(...) dentro de um 

ano vão-se embora, porque mesmo com 

penalização, (...) vãose embora… Terá que 

haver uma nova ronda de novos titulares… Se 

calhar mudava a escola, porque quem dava a 

dinâmica eram a maior parte dos outros… mas 

nós estamos muito desgostosos com tudo isto… 

É difícil … se já dei tanto e agora não sirvo para 

nada, … Mas também estamos expectantes em 

relação às alterações" (S23, pp.13-14)

8.2  Alunos
"Quero ver aqueles pequeninos do jardim-de-infância 

que alguns já estão no 5º ano, quero vê-los no 

secundário bem encaminhados" (S54, p.29)
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8.5  Órgãos de Gestão

8.7  Autonomia.

"Quero reestruturar os serviços administrativos, quero 

registar processos, mas isso vai só com a mudança do 

pessoal (…) estamos no nosso pequeno Agrupamento a 

trabalhar numa pequena cooperativa " (S54, p.29)

Toda a sequência 54 se refere ao seu projecto de 

director, para os próximos 4 anos.

"Quero uma escola com qualidade e que presta serviço 

público efectivo. Este é o meu objectivo de secretaria, 

vai funcionar de manhã à noite contínuo " (S54, p.29)

"Se eu proponho ir para a autonomia, tenho que ter uma 

equipa de auto-avaliação" (S49, p.25)

"Tem que se criar as estruturas para que 

esses poderes (do Director) sejam 

exercidos. Se não houver essas estruturas, 

também ninguém obedece ao Director" 

(S24, p.14)

"O novo Director disse que a partir de 

Setembro punha (…) tudo na net, na página 

do Agrupamento" (S19, p.12)

"As Câmaras (…) vão começar a passar agora as 

competências para os presidentes do Conselho 

Executivo relativamente ao pessoal auxiliar" (S52, p.27)

8.5.1  Projecto do Director

"Como Director fiz o plano de acção, fiz a 

apresentação e conforme a lei manda, identifiquei os 

problemas, estratégias, objectivos e actividades (…) no 

final eu tinha um plano plurianual de quatro anos de 

actividades. (…) Sim tenho tudo, a autoavaliação e a 

avaliação externa, tenho tudo...  " (S48, p.25)

"Ele (o Director) demonstrou um 

conhecimento muito grande dos problemas 

essencialmente físicos de cada estrutura e 

portanto de cada escola e propunha-se 

acabar com esses problemas que 

logicamente não tinha tempo de ocorrer no 

seu mandato… Agora não sei havia 

determinadas coisas prioritárias que já 

tinham sido focadas quando foi esse tal 

relatório de avaliação do Agrupamento, 

mas existem muitas coisas que não 

dependem exclusivamente dele" (S15, p.9)

"As coisas estão muito diferentes.(…) quando 

diz “se o homem do leme for o homem do 

leme”… e nós somos os marinheiros e se 

conseguirmos ver onde vamos chegar..." (S23, 

p.14)

8.6  Serviços

 


