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Resumo 

A escola tem sido objecto de um crescendo de actos avaliativos, particularmente nas últimas 

décadas. Os aspectos avaliados diferem consoante o modelo aplicado. No geral, os modelos que 

partem do pressuposto que para melhorar a escola é necessário envolver os principais 

intervenientes e ter uma visão global sobre aquela, dão particular atenção sobre as dinâmicas de 

funcionamento e às práticas dos professores. Neste alinhamento, esta dissertação tem como 

propósito expor alguns pontos de vista, interpretações e reflexões de professores relativamente 

àqueles aspectos. A metodologia adoptada foi a análise contextualizada dos dados emergentes de 

uma avaliação conduzida em quatro escolas, onde os professores assumiram um papel central como 

fonte e interpretação de dados. As conclusões remetem para práticas distintas entre as escolas, 

associadas a diferentes formas de organização e de trabalho entre os professores. Entre outras, 

verificou-se que a maioria das representações dos professores sobre o insucesso corrobor o que 

outras investigações têm revelado: as principais causas são atribuídas a factores externos à escola – 

aos alunos e às famílias.   

  

Palavras-chave: Avaliação de Escolas, Representações dos Professores, Organização de Escola, 

Práticas de Ensino, Causas de Insucesso. 

 

Abstract 

The school has been a object of a growing acts of evaluation, particularly in recent decades. 

The aspects evaluated differ depending on the model applied. The models based on the assumption 

that to improve the school is necessary to involve stakeholders and get an overview about that, give 

particular attention to the dynamics of the functioning and practices of teachers. In this alignment, 

this paper aims to set out some points of view, interpretations and reflections of teachers on those 

aspects. The methodology adopted was contextualized analysis of the data emerging from an 

evaluation conducted in four schools, where teachers have assumed a central role as a source and 

interpretation of data. The conclusions refer to different practices among schools associated with 

different forms of organization and work among teachers. Among others, it was found that most of 

the teachers' representations about the failure corroborate what other investigations have revealed: 

the main causes are attributed to factors outside the school – students and families. 

 

Keywords: Schools’ Evaluation, Teachers' Representations, School Organization, Teaching 

Practices, Causes of Failure. 
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1. Introdução 

1.1. Orientação Para o Problema 

A avaliação, à semelhança de outras áreas científicas, tem vindo a consolidar-se e a 

afirmar-se, ganhando o seu próprio lugar como saber e assumindo uma importância 

crescente nos mais variados domínios da sociedade. Capaz de produzir conhecimento, 

formular juízos acerca do valor e do mérito de um determinado objecto, é, hoje em dia, 

entendida como importante contributo para caracterizar, compreender, divulgar e ajudar a 

resolver uma grande variedade de problemas que afectam as sociedades contemporâneas 

(Fernandes, 2007a, 2007b). 

Na educação, o enfoque da avaliação tem evoluído consideravelmente ao nível dos 

objectos avaliados, dos métodos utilizados, principais destinatários, dos investimentos 

financeiros e da própria qualidade (Stufflebleam, 1990). Inicialmente, a aprendizagem dos 

alunos personificava o objecto primogénito da avaliação. Nas últimas décadas o leque da 

avaliação começou a abrir para outras vertentes da realidade educativa, das quais se 

salientam as reformas, os currículos, os projectos, as metodologias, os recursos, as 

inovações, a instituição escolar, os gestores, a formação e os professores (Simões, 2000).  

A avaliação sobre as organizações escolares ganha maior relevo a partir dos anos 

sessenta do século XX, mas é a partir dos finais dos anos oitenta, início dos anos noventa 

que se torna um assunto prioritário na agenda de muitos países. Segundo Azevedo (2005) a 

pressão para avaliar as escolas tem origens e lógicas muito distintas, entre as quais a 

exigência de uma maior prestação de contas à sociedade, a procura pela “receita” da escola 

“eficaz” e do aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. 

Apesar desta crescente atenção sobre a temática, é assumido por muitos autores que 

muito ainda há por fazer. Essencialmente porque, na tentativa de perceber em que medida é 
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que alguns projectos de avaliação contribuíram na realidade para o desenvolvimento de 

melhores práticas, algumas investigações mostram que é difícil ir para além do plano das 

intenções (Libório, 2004).  

 Por outras palavras, as melhorias têm-se concentrado fundamentalmente ao nível 

dos procedimentos burocráticos: desencadeiam-se processos de auto-avaliação, fazem-se 

relatórios, modificam-se projectos educativos, constroem-se documentos, mas, quando se 

tenta saber o que é que melhora na sala de aula, nas práticas efectivas, nos 

comportamentos, “os resultados são duvidosos” (Costa, 2007).  

Há, pois, o perigo anunciado por Fernandes (2007a) de que a avaliação se banalize e 

se transforme num mero procedimento de controlo burocrático-administrativo, em vez de 

um poderoso processo de regulação e de melhoria. Neste sentido, o autor defende que, 

mais do que render-se a uma simples lógica de prestação de contas, um dos desafios que 

hoje se coloca à avaliação no geral, e das escolas, em particular, é que contribua para a 

transformação e real melhoria da vida dos processos, das pessoas, das instituições e das 

sociedades.  

As avaliações que assumirem essa finalidade “transformadora” podem enquadrar-se 

naquelas a que Stufflebeam (2000) chama de Avaliações Orientadas pela Agenda Social, 

das quais fazem parte a Avaliação Receptiva, de Stake (2000, 2003, 2006) – também 

conhecida como a Avaliação Centrada nos Clientes, Avaliação Responsiva ou Avaliação 

Respondente; a Avaliação Construtivista, de Guba e Lincoln (1989, 2000); a Avaliação 

Democrática e Deliberativa, de House e Howe (2000, 2003); e a Avaliação Focada nos 

Utilizadores e na Utilização, de Patton (1986, 2000, 2003). Estas quatro abordagens 

caracterizam-se pelos elevados índices de participação por parte dos diferentes 

intervenientes e fazem parte das nove consideradas mais promissoras para o presente 

século por Stufflebeam (2000), de um conjunto inicial de vinte e três que analisou 

exaustivamente. 
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De facto, a questão da participação dos variados intervenientes na avaliação pode ser 

analisada a partir de diferentes perspectivas que apoiam a concepção e desenvolvimento 

dos diversos modelos de avaliação. 

Nos modelos inspirados em racionalidades mais técnicas ou empírico-racionalistas, 

onde a avaliação é, supostamente, mais objectiva, a participação de quem possa, de algum 

modo, estar interessado no processo de avaliação ou que possa ser afectado por ele, é 

diminuta ou mesmo inexistente. 

Nos casos em que as avaliações têm subjacentes racionalidades mais críticas e mais 

interpretativas, a participação das pessoas no processo de avaliação é praticamente 

incontornável. Estas abordagens caracterizam-se pelo conhecimento social surgir 

devidamente contextualizado, situado e imbuído de valores, onde são sublinhados os 

significados que os intervenientes atribuem às actividades em que estão envolvidos 

(Fernandes, 2007b). As práticas e as experiências vividas ocupam um lugar central neste 

tipo de abordagens avaliativas (Schwandt & Burgon, 2006). Neste tipo de abordagens é 

essencial entender como é que os diferentes intervenientes, num dado contexto, atribuem 

significado ao que os rodeia para que se possa interpretar a sua compreensão acerca dos 

fenómenos em causa. 

A investigação e a prática têm também demonstrado que as mudanças impostas 

superiormente não chegam ao nível operacional da forma como possam ter sido idealizadas 

na esfera administrativa. Ou seja, por mais que os políticos, administradores, especialistas 

possam estar cientes da necessidade de mudança, as directrizes decorrentes de propostas 

feitas por autoridades distanciadas da realidade, dificilmente são partilhadas por quem as 

aplica no terreno e, consequentemente, é com dificuldade que se produzem as alterações 

esperadas (Fernandes, 2000).  

No caso de uma avaliação de escolas que tenha como objectivo a transformação das 

práticas, o reforço da autonomia e da cultura de escola, o desenvolvimento pessoal e 
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profissional dos docentes e, em última instância, a melhoria das aprendizagens dos alunos, 

é, pois, inconcebível desenhar uma avaliação que não considere a participação activa de 

um dos seus principais intervenientes – o professor. O modelo de avaliação de escolas 

proposto por Sanders e Davidson (2003) tem em conta esse mesmo requisito. Por exemplo, 

para além do desenvolvimento de relações colaborativas com os participantes, outro dos 

onze passos sugeridos pelos autores prevê a interpretação dos dados recolhidos no processo 

de avaliação pelos stakeholders. 

Para determinar a melhoria das escolas importa igualmente perceber o que os actores 

entendem por uma escola de qualidade. A clarificação do conceito de qualidade em 

organizações tão complexas como as escolas exige que se identifiquem interacções 

complexas estabelecidas entre componentes estruturais e funcionais da instituição (Coelho 

et al, 2008). Para isso é fundamental que o modelo de avaliação conceba a escola como um 

todo complexo, proporcionando uma análise multidimensional, contemplando as diversas 

áreas de gestão, pedagógica e de administração (organização e gestão escolar, clima rela-

cional, participativo e de liderança; processo de ensino e de aprendizagem, enquadramento 

sócio-familiar e a avaliação dos resultados de desempenho dos alunos). 

 

1.2. Objecto e Questões da Investigação 

Havendo, então, a tendência e o reconhecimento da necessidade de integrar cada vez 

mais os professores nos processos avaliativos das suas próprias escolas; e assumindo que a 

compreensão da escola como um todo é um pré-requisito para a sua melhoria onde 

importa, entre outros aspectos, conhecer e compreender a forma como os professores 

ensinam e as condições envolventes a esse processo (Goodlad, 1984); entende-se como 

pertinente aprofundar como é que estes discutem, reflectem e interpretam as suas práticas e 

formas de organização.  
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A relevância desta linha de investigação é reforçada por Nóvoa (1992) ao afirmar 

que “a diversidade de práticas neste campo [da avaliação de escolas] é enorme, sendo útil 

aprofundar as dinâmicas que contribuam para fornecer aos actores educativos os meios 

necessários a uma transformação das escolas e a uma mudança inovadora.” (p. 40). 

Para além da pertinência que se reconhece à temática no contexto científico e 

também sócio-político-educativo actual, também assumo o interesse pessoal e profissional 

que tenho pela mesma. Pois é partindo de uma posição de coordenadora de um 

departamento de avaliação de um grupo de escolas, que a problemática atinge especial 

relevo e utilidade para o cumprimento dos propósitos a que aquele departamento se 

destina.  

É, pois, com base nestes pressupostos, que esta dissertação tem por objecto central de 

análise os pontos de vista dos professores sobre a organização e práticas de ensino 

expostos no âmbito de uma avaliação realizada a quatro instituições educativas. Como 

principal propósito pretende dar a conhecer e caracterizar, com rigor e profundidade, as 

reflexões e interpretações que uma diversidade de intervenientes (professores, delegados 

de grupos disciplinares e directores pedagógicos) fazem sobre as práticas pedagógicas e 

formas de organização instituídas, para que se possam delinear medidas adequadas que 

permitam consolidar as práticas que se revelem mais positivas e melhorar as que se 

considerem estar a funcionar com maiores fragilidades.  

Ao aprofundar o conhecimento sobre as dinâmicas inerentes ao processo ensino-

aprendizagem e a forma como os professores as percepcionam e interpretam, deseja-se, de 

alguma forma, contribuir ainda para a melhoria desses mesmos processos, em particular, 

pelo envolvimento e auto-reflexão dos principais intervenientes. 

Assim sendo, a nortear esta investigação estão três questões centrais: 
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 Como é que os professores caracterizam as dinâmicas de organização e de 

funcionamento pedagógico dos grupos disciplinares? 

 Como é que os professores caracterizam os processos de ensino e 

aprendizagem? 

 Quais as principais causas de insucesso escolar identificadas pelos 

professores? 

 

1.3. Enquadramento Geral do Estudo 

Como supramencionado, esta dissertação incide sobre os testemunhos de um 

conjunto de professores recolhidos no âmbito de uma avaliação institucional conduzida em 

quatro escolas. As escolas em causa fazem parte de um grupo de gestão privada que integra 

várias escolas, na sua maioria com contrato de associação com o Estado Português. Isto é, 

fazem parte da rede de oferta pública de educação nacional.  

Os sujeitos participantes da investigação integram os grupos disciplinares de Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, do 2.º ciclo – ciclo inicial na maior parte 

das instituições do grupo de escolas em análise. As duas principais estratégias de recolha 

de dados utilizadas foram as entrevistas – a directores pedagógicos, delegados de grupo e 

outros professores considerados “bons informantes”; e os focus groups, que envolveram a 

totalidade de professores dos referidos grupos disciplinares.  

 

Para melhor compreensão da temática em causa, a presente dissertação começa por 

explorar, através de uma “Revisão da Literatura”, os contributos que a investigação, a 

teoria e a prática têm realçado neste âmbito. Primeiro sobre avaliação, no geral, depois 

sobre a avaliação de escolas, em particular. Por último, abordam-se as representações dos 
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professores emergentes de alguns estudos sobre o processo ensino-aprendizagem, em 

particular sobre as causas do insucesso escolar e as formas de o ultrapassar.  

Na parte subsequente estão expostas as opções metodológicas que permitiram 

recolher os dados da investigação, caracterizando as principais estratégias de recolha e 

análise de dados, o desenho investigativo e o cronograma de operacionalização aplicado.  

A análise resultante dos dados recolhidos é exposta e interpretada, à luz dos 

contributos teóricos anteriormente expostos, na “Apresentação e Discussão dos 

Resultados” e onde se respondem às questões problemáticas desta investigação 

Por último, apresentam-se as “Conclusões” reflectindo-se sobre a condução do 

estudo e da influência que teve nos resultados, sublinham-se determinados aspectos 

emergentes do estudo e propõem-se novas áreas de investigação.  
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Principais Perspectivas Teóricas Sobre Avaliação 

A avaliação é incontornável no quotidiano dos seres humanos. Ao longo da nossa 

vida fazemos continuamente avaliações sobre uma enorme variedade de objectos e 

situações, tanto a nível pessoal como profissional, sob a forma de juízos de valor, de forma 

mais ou menos formal e sistemática.  

Nos mais variados sectores da sociedade a crescente importância atribuída à 

avaliação é notoriamente sentida. Trata-se de uma prática social, que tem vindo a 

consolidar-se e a afirmar-se de forma inquestionável, cuja presença é cada vez mais 

indispensável para caracterizar, compreender, divulgar e melhorar uma grande variedade 

de problemas que afectam as sociedades contemporâneas. Neste sentido, um dos desafios 

colocados à avaliação é o de contribuir para melhorar a vida das pessoas e o bem estar das 

organizações e das sociedades (Fernandes, 2007a, 2007b).  

No entanto, em certo sentido, a avaliação ainda é uma disciplina recente e em 

processo de construção e de reconhecimento científico. Apesar da avaliação e as práticas 

de avaliação obedecerem a todo o tipo de métodos, procedimentos, princípios e técnicas 

que são próprios da chamada tradição científica, ainda há quem questione a sua natureza 

científica, em particular, no que se refere às suas dimensões ética, social e política, uma 

vez que, para muitos cientistas e académicos não é aceitável a admissão de valores nos 

juízos que se formulam acerca de uma dada realidade. 

Sobre a natureza da avaliação, autores como Fernandes (2007b), ao analisarem a 

evolução deste domínio nas últimas décadas, discutem dois aspectos em torno dos quais se 

debatem argumentos que apoiam, ou não, a essência científica da avaliação. Por um lado, o 
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confronto entre dois tipos de avaliação: as avaliações tácitas (informais) e as avaliações 

sistemáticas (formais). Por outro, as questões relacionadas com a natureza da avaliação 

como disciplina e como transdisciplina. Abordamos, de seguida, estes dois conjuntos de 

perspectivas.  

2.1.1. A avaliação como domínio científico de educação 

Avaliação formal e avaliação informal 

No quotidiano de qualquer pessoa estão presentes julgamentos avaliativos, que 

permitem discernir, ajustar e regular naturalmente as diversas acções do dia-a-dia. É um 

tipo de avaliação informal e dependente muito das experiências, saberes e concepções das 

pessoas, assim como das suas expectativas e preferências. Por esse motivo, é muitas vezes 

considerada insuficiente e insatisfatória por não explicitar totalmente o que sustenta 

determinada avaliação. Trata-se em geral, de uma avaliação que não está baseada em 

propósitos e métodos deliberadamente destinados a formular juízos fundamentados acerca 

do valor e do mérito de um dado objecto (Worthen & Sanders, 1987). 

Por sua vez, uma avaliação formal, pressupõe uma prática mais sistemática, onde os 

critérios e as evidências, que estão na base de um dado juízo avaliativo, são exibidos 

explicitamente, permitindo, desta forma, reduzir a parcialidade com que, por vezes, se 

avalia ao identificar as suas possíveis fontes. Este tipo de avaliação facilita o 

desenvolvimento de processos conscientes, tendo em conta os diferentes propósitos, 

determinantes na escolha das estratégias e procedimentos avaliativos a utilizar. 

Uma das grandes diferenças entre estes dois tipos de avaliação é que a avaliação 

formal tem normalmente uma abrangência e uma profundidade que a avaliação informal 

não tem. A avaliação formal vai para além da evidência que está ao alcance de um 
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indivíduo e proporciona processos avaliativos que são colectivos (sociais) e não 

meramente individuais, como a avaliação informal.  

A avaliação como (trans)disciplina 

Autores como Guba e Lincoln (1989), House e Howe (2000, 2003), Scriven (1991, 

1994, 2000) e Stake (2003, 2004, 2006) consideram que a principal finalidade da avaliação 

é a de desenvolver instrumentos que possam ser utilizados por outras disciplinas, 

possuindo as características de uma transdisciplina. Isto é, assume que a avaliação está ao 

serviço de uma grande variedade de disciplinas e não exclusivamente das disciplinas 

tradicionais ou académicas, mas que se baseia num núcleo duro de matérias: teorias, 

metodologias, conceitos e lógicas próprias. Uma transdisciplina possui as suas matérias ou 

áreas puras e as suas áreas aplicadas. 

De acordo com Scriven (1994), o motivo que levou a avaliação protelar a sua 

identificação como disciplina foi sempre ter tido áreas aplicadas
1
 e dificuldade em 

determinar a sua área pura, as suas definições, os seus conceitos integradores, ou seus 

pressupostos ou limites.  

Por outro lado, acredita-se que a construção teórica no domínio da avaliação tem 

vindo a ser consolidada pelo desenvolvimento de abordagens que, na sua essência, 

apresentam um conjunto de elementos considerados essenciais em qualquer boa avaliação 

(Fernandes, 2007ab), nomeadamente: a) os principais propósitos da avaliação; b) a 

perspectiva metodológica adoptada e os procedimentos e técnicas que devem ser 

privilegiados; c) o papel do avaliador ou dos avaliadores; d) o papel e o grau de 

participação dos stakeholders (todos aqueles que, de algum modo, possam estar 

                                                 

1
 A este respeito Scriven (1994) identifica seis principais áreas práticas de avaliação, a que designou 

por “Big Six”: Avaliação de Programas, a Avaliação de Pessoal, a Avaliação de Desempenho, a Avaliação 

de Produtos, a Avaliação de Propostas e a Avaliação de Políticas. Para além destas seis áreas, Scriven 

considera ainda a Meta-Avaliação, a Avaliação Específica Numa Disciplina, a Avaliação do Currículo e a 

Ética Médica. 
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interessados nos resultados da avaliação); e) a definição da audiência ou das audiências a 

privilegiar; e f) a natureza e divulgação do relatório de avaliação. 

2.1.2. As diferentes abordagens e perspectivas em avaliação 

As diferentes abordagens de avaliação possíveis apoiam-se em pressupostos políticos 

e filosóficos muito diversificados, influenciados pelos sistemas de concepções e de valores 

dos seus autores, trazendo implicações ao seu desenvolvimento teórico e à sua utilização 

prática. Neste alinhamento, distinguem-se essencialmente modelos mais inspirados e 

influenciados em princípios e pressupostos próprios de racionalidades mais técnicas, 

empírico-racionalistas; e modelos mais próximos das racionalidades mais interpretativas, 

mais críticas ou mesmo sociocríticas. 

Nas abordagens empírico-racionalistas procura-se a verdade através de uma 

avaliação tão objectiva quanto possível, em que os avaliadores assumem uma posição 

(supostamente) neutra e distanciada em relação aos objectos de avaliação e as 

metodologias privilegiadas são de natureza mais quantitativa. Em geral, há pouca ou 

nenhuma participação de todos os que, de algum modo, estão interessados no processo de 

avaliação ou que por ele possam ser afectados.  

Neste âmbito situam-se as avaliações que têm por base o pensamento criterial ao 

caracterizarem-se por dar maior relevância à identificação e definição de standards e de 

critérios com os quais se compara o objecto que se pretende avaliar. É um processo que se 

desenvolve de certa forma distanciado da experiência, procurando reduzir a interacção 

entre o avaliador e os restantes intervenientes. O juízo resultante da avaliação é construído 

com base numa multiplicidade de constructos. Esta perspectiva tem sido desenvolvida por 

autores como Scriven (1991) e Schwartz e Mayne (2005), que identificam os seguintes 

passos: a) definir critérios que caracterizem o mérito; b) definir standards; c) medir o 

desempenho e compará-lo com os standards; e d) sintetizar e integrar os resultados para se 
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produzir um juízo acerca do mérito, valor ou significado do objecto. As avaliações com 

base em critérios justificam-se em particular quando as características do objecto de 

avaliação dificultam o estabelecimento de interacções entre avaliadores e intervenientes, 

nomeadamente, em relação à sua dimensão. Contudo, como qualquer outra abordagem, 

existem limitações. Dada a complexidade que a maioria dos objectos de avaliação 

apresenta, a caracterização com base em alguns indicadores, pode tornar-se redutora, ou 

mesmo arbitrária. 

Após anos de predominância do pensamento criterial, começaram a surgir 

alternativas à concepção da avaliação como medida, onde a experiência vivida pelos 

avaliadores e pelos intervenientes ou participantes assumiu um papel central e as práticas 

ocupam um lugar de destaque. Dentro destas novas abordagens estão as avaliações guiadas 

por uma agenda política e social (e.g., Stake, 2000, 2006; Guba e Lincoln, 1989, 2000; 

Patton, 1986, 2003; House e Howe, 2000, 2003), em que a investigação dos fenómenos 

sociais surge sob uma perspectiva mais interpretativa. Neste tipo de abordagem considera-

se fundamental compreender como é que os diferentes intervenientes, num dado contexto 

social, atribuem significado e dão sentido ao que os rodeia para que se possa interpretar a 

sua compreensão acerca das “coisas” (Fernandes, 2007b). Entende-se que esses 

significados não são reservados ou privados de cada um. São antes construídos 

intersubjectivamente, através das interacções sociais que se estabelecem, pela partilha, 

participação e processos de deliberação cognitiva e democrática. Segundo esta perspectiva 

vários autores defendem que se deve procurar compreender os significados através das 

práticas situadas que partilhamos uns com os outros (Schwandt & Burgon, 2006). 

A ênfase nas práticas e nas experiências vividas pelos participantes ou intervenientes 

num processo de avaliação é encarada como um reforço democrático, ao procurar-se que as 
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pessoas se envolvam activamente na discussão e na deliberação democrática acerca de 

fenómenos que podem ser determinantes para melhorar as suas vidas.  

As metodologias utilizadas neste tipo de abordagem são de natureza essencialmente 

qualitativa (e.g., estudos de caso, observação participante) e a participação das pessoas no 

processo de avaliação é normalmente dominante.  

2.1.3. Principais “arrumações” teóricas. 

As continuadas tentativas de sistematização de definições, descrições, análises e 

discussões de modelos, teorias ou abordagens de avaliação na literatura, resultam de 

diferentes enfoques, no que concerne, por exemplo: aos tempos e contextos em que se 

conceberam; às posições ideológicas, ontológicas, epistemológicas e metodológicas dos 

seus proponentes; aos problemas e às questões de avaliação que se formulam; às 

finalidades e propósitos da avaliação; às concepções de avaliação sustentadas pelos 

avaliadores. Resultando num verdadeiro “labirinto” de concepções sobre avaliação 

(Fernandes, 2007a). 

Dos inúmeros trabalhos de sistematização existentes na literatura destacamos aquele 

que parece ter mais relevância para o enquadramento conceptual desta dissertação, 

nomeadamente, o proposto por Daniel Stufflebeam (2000). 

Na organização das diferentes abordagens de avaliação analisadas por Stufflebeam 

(2000), o autor teve em conta os seguintes critérios: a) o que parece ser o principal 

propósito; b) a identificação de abordagens que podem não ser propriamente consideradas 

avaliações; c) a identificação de abordagens cujo propósito é formular juízos acerca do 

mérito e do valor do objecto de avaliação; d) a identificação de abordagens cujos 

propósitos estão orientados por agendas de índole social e política; e) o reconhecimento da 

necessidade dessas mesmas abordagens orientadas pela agenda social; e f) a importância 
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das finalidades e propósitos das avaliações na determinação da abordagem ou abordagens a 

utilizar.  

Deste esforço de racionalização, Stufflebeam (2000) chega a quatro categorias: a) as 

Pseudo-Avaliações; b) as Quase-Avaliações (avaliações orientadas pelas questões e pelos 

métodos); c) as Avaliações Orientadas para a Melhoria e/ou Prestação de Contas; e d) as 

Avaliações Orientadas para a Mudança Social. 

Nas Pseudo-Avaliações, considerou as abordagens cujos processos e resultados 

produzidos são incompletos ou têm pouca ou mesmo nenhuma validade, por serem, por 

exemplo, controlados politicamente.  

As Quase-Avaliações ou Avaliações Orientadas pelas Questões e pelos Métodos 

caracterizam-se pela formulação de questões cujas evidências podem não ser suficientes 

para nos pronunciarmos acerca do mérito ou do valor de um dado objecto de avaliação 

e/ou pela utilização preferencial de um ou mais métodos. São chamadas quase-avaliações 

porque nem sempre proporcionam as respostas que permitem analisar o mérito e valor de 

um dado objecto, devido à sua excessiva delimitação. Inserem-se nesta categoria, entre 

outras, as avaliações baseadas em objectivos, conceptualizada por Ralph Tyler no início do 

século XX, e posteriormente desenvolvida por outros autores (Bloom, 1956; Popham,1969; 

Provus, 1971; Steinmetz, 1983); as avaliações orientadas pelos resultados ou avaliações do 

valor acrescentado (Sanders e Horn, 1994); avaliações baseadas no método experimental 

utilizada, entre muitos outros investigadores, por Cronbach e Snow (1969); as avaliações 

baseadas em estudos de caso (Stake, 1995; Yin, 1992); e as avaliações baseadas em 

métodos mistos (Guba e Lincoln, 1981, 1985; Patton, 1990). 

Na categoria das Avaliações Orientadas para a Melhoria e/ou para a Prestação de 

Contas, Stufflebeam (2000) assume que a ênfase central deste tipo de abordagens prende-

se com a necessidade de se avaliar compreensivamente o mérito e o valor de um dado 
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programa ou objecto a partir de evidências relevantes que surjam usando metodologias 

diversas. As avaliações deste tipo dão ênfase à melhoria através do apoio à tomada de 

decisões, e incluem, por exemplo as avaliações orientadas para a decisão e para a prestação 

de contas (Cronbach, 1963; Stufflebeam, 1967, 2003; Alkin, 1969); as avaliações 

orientadas para os consumidores (Scriven, 1967, 1991, 1994; Glass, 1975; Cronbach, 

1963); as avaliações orientadas para a acreditação e para a certificação.  

As Avaliações Orientadas por uma Agenda Social têm como principal finalidade 

contribuir para a transformação e melhoria da sociedade através de uma forte participação 

dos diferentes intervenientes. Inserem-se nesta categoria a avaliação focada nos clientes ou 

avaliação receptiva/respondente (Stake, 1967, 1983, 1999; MacDonald, 1975; Parlett e 

Hamilton, 1978); a avaliação construtivista (Guba e Lincoln, 1985, 1989; Schandt, 1984); a 

avaliação deliberativa e democrática (House e Howe, 1998, 2000); e a avaliação focada na 

utilização (Patton, 1997, 2000; Alkin, 1995; Cronbach, 1980; Joint Commitee on 

Standards for Educational Evaluation, 1982, 1994). 

Com base nos critérios estabelecidos no Joint Committee of Program Evaluation 

Standards, Stufflebeam (2000) destacou nove destas abordagens que considerou serem 

mais fortes e mais promissoras para o século XXI. Dentro das abordagens do tipo Quase-

Avaliações ou Avaliações Orientadas pelas Questões e pelos Métodos destacou as 

avaliações orientadas pelos resultados ou avaliações do valor acrescentado e as avaliações 

baseadas em estudos de caso. Na categoria das avaliações para a Melhoria/Prestação de 

Contas, pontuou mais favoravelmente a avaliação orientada para a decisão e para a 

prestação de contas, a avaliação orientada para os consumidores e a avaliação orientada 

para a acreditação. E, finalmente, nas Avaliações Orientadas por uma Agenda Social, 

realçou a avaliação focada na utilização, a avaliação focada nos clientes ou avaliação 

receptiva/respondente; a avaliação deliberativa e democrática; e a avaliação construtivista.  
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Destas nove abordagens, realçamos de seguida as quatro que consideramos serem 

mais úteis para a fundamentação deste estudo, enquadradas nas avaliações orientadas por 

uma agenda/mudança social. 

Avaliação focada nos utilizadores e na utilização 

Segundo Patton (2000, 2003) a avaliação focada na utilização tem como premissa 

que as avaliações devem ser julgadas pela sua utilidade e pelo seu uso. Isto é, como é que 

as pessoas reais, num mundo real, aplicam os resultados e as experiências de um processo 

de avaliação. O foco deste tipo de avaliação é, pois, o uso específico da avaliação por 

utilizadores específicos. 

Por conseguinte, os avaliadores devem facilitar o processo avaliativo e projectar 

qualquer avaliação tendo em conta que a forma como esta é conduzida afectará o seu uso. 

Isto é, o papel do avaliador é o de facilitar a opinião e a tomada de decisão pelos 

utilizadores, em vez de agir apenas como um distante e independente juiz.  

A avaliação focada na utilização entende ainda que os utilizadores têm a 

responsabilidade de aplicar os resultados da avaliação e que a sua utilização deve ser 

negociada, planeada e facilitada, entre avaliadores (facilitadores) e utilizadores 

(stakeholders). Os stakeholders da avaliação são pessoas que têm um vasto interesse, 

directo ou indirecto, nos resultados da avaliação.  

A investigação sobre a avaliação focada na utilização (Patton, 1986, 2000, 2003) 

mostrou que os utilizadores são mais propensos a utilizar avaliações se entenderem e se 

sentirem a posse do processo de avaliação e dos resultados. Ou seja, são mais susceptíveis 

de compreender e de aplicarem os resultados da avaliação se forem activamente 

envolvidos. Onde o factor pessoal está ausente, há uma ausência correspondente do 

impacto da avaliação. 
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Ser envolvido no processo de avaliação pode ser igualmente útil se, por exemplo, em 

virtude desse envolvimento, os utilizadores aprenderem a pensar como avaliadores e 

operarem em conformidade com os valores e o raciocínio avaliativo. Ou seja, o impacto de 

uma avaliação pode surgir, não tanto a das conclusões, mas sim do processo de 

pensamento que a avaliação exigiu. 

Avaliação centrada nos clientes – avaliação receptiva/respondente 

Robert Stake (2000, 2006) explica que a avaliação receptiva/respondente se baseia 

no que as pessoas fazem naturalmente para avaliar – observar e reagir – sendo por isso 

menos dependente da comunicação formal e mais dependente da comunicação natural.  

Uma avaliação é receptiva/respondente se: a) orienta mais directamente para as 

actividades do programa do que para as intenções do mesmo, b) responde às exigências de 

informação das audiências a quem se dirige, e c) as diferentes perspectivas de valor das 

pessoas em causa são referidas nos relatórios do sucesso e insucesso.  

Muitos avaliadores estão comprometidos com a ideia de que uma boa educação se vê 

em resultados mensuráveis. Para Stake (2000), o "retorno" pode ser difuso, chegar atrasado 

ou pode ficar para sempre para além do controlo dos avaliadores. Daí ser necessário 

considerar o que pensam os stakehoders sobre os "custos" e "benefícios" das várias 

experiências. O avaliador não deve presumir que apenas os resultados mensuráveis 

evidenciam o valor do fenómeno avaliado. 

Os métodos de recolha de informação nas avaliações deste tipo têm como propósito a 

promoção do diálogo e do debate acerca das intenções iniciais da avaliação, 

salvaguardando desta forma que os implicados na avaliação venham a mudar as suas 

atitudes, opiniões e crenças. Este é o motivo pelo qual Stake preconiza a criação de 

condições para uma comunicação fluida entre avaliador e “avaliados”, que facilite a 

investigação, a descoberta e a solução de problemas. 
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Avaliação democrática e deliberativa 

A perspectiva defendida por autores como House e Howe (2000) é a de uma 

deliberação inclusiva e dialogada em avaliação. A ênfase é colocada no diálogo de forma a 

assegurar que os interesses, as opiniões, e as ideias das partes interessadas sejam 

representados, tenham “voz”, não sejam deturpados. As conclusões da avaliação devem, 

pois, emergir da deliberação, do raciocínio, da reflexão e do debate cuidadosos.  

Uma vez que os grupos interessados não têm, a maioria das vezes, poder igual nas 

avaliações e que o diálogo entre eles não é inteiramente democrático (podendo estar 

condicionado por relações de poder) os avaliadores devem procurar assegurar que as 

deliberações sejam livres e desobstruídas em todas as fases da avaliação, incluindo o 

planeamento, o projecto, e a interpretação. 

Nesta concepção, o avaliador não é um espectador passivo, um facilitador inocente, 

mas sim um profissional consciencioso que adere a um jogo de princípios que procuram 

garantir a inclusão, o diálogo e a deliberação de todas as partes interessadas. House e 

Howe (2000) acreditam as avaliações democráticas e deliberativas podem ser vitais ao 

desenvolvimento de sociedades democráticas, pela confiabilidade, precisão e integridade 

que representam.  

Avaliação naturalista ou construtivista 

A abordagem naturalista/construtivista na qual Guba e Lincon (2000) se inscrevem 

surgem como alternativa às limitações encontradas às abordagens de cariz mais 

racionalista. A perspectiva naturalista/construtivista oferece uma relevância contextual, de 

forma ímpar, incorporando determinada sensibilidade ao processo, que é virtualmente 

excluída em paradigmas de grande controlo e experimentação. É guiada pela teoria 

alicerçada em dados – não procura dados que sirvam uma teoria mas desenvolve a teoria 

para explicar os dados.  
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Esta abordagem pressupõe a existência de múltiplas e inatingíveis realidades que só 

podem ser estudada holisticamente. Os dados recolhidos destas múltiplas realidades 

divergirão inevitavelmente, podendo mesmo ser levantadas mais questões do que 

respostas. No entanto, acredita-se que a(s) realidade(s) serão melhor apreendidas por esta 

multiplicidade. O objectivo é desenvolver um corpo ideográfico de conhecimento, que é 

mais bem conseguido se for colocada uma série de hipóteses. As diferenças são tão 

interessantes quanto as similaridades. Logo, a previsão e o controlo não trariam resultados 

susceptíveis de alcançar o mesmo nível de compreensão. 

Quanto à relação entre investigador e objecto, esta interacção mútua está presente 

especialmente quando o objecto do inquérito é um ser humano (inquirido). Entende-se que 

toda a acção talvez possa ser explicada nos termos da interacção de múltiplos factores, 

eventos, e processos que a moldam e fazem parte dela; investigadores podem, na melhor 

das hipóteses, estabelecer inferências plausíveis sobre os padrões e teias de configuração 

em cada caso.  

 

2.2. A Escola Como Objecto de Avaliação 

Como referido anteriormente, o enfoque da avaliação no domínio educacional tem 

variado consideravelmente a nível de objectos avaliados, dos métodos utilizados, principais 

destinatários, dos investimentos financeiros e da própria qualidade (Stufflebleam, 1990). 

Inicialmente, a aprendizagem dos alunos personificava o principal objecto da avaliação. A 

partir, sobretudo dos anos oitenta, do século XX, a avaliação começou a alargar o seu 

âmbito e a incidir noutras vertentes da realidade educativa, das quais se salientam as 

reformas, os currículos, os projectos, as metodologias, os recursos, as inovações, a 

instituição escolar, os gestores, a formação e os professores (Simões, 2000). 
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Hoje em dia, a pressão para que se avalie tudo e todos nos mais variados contextos 

educativos e formativos, é ainda mais visível. A este propósito, Fernandes (2007a) refere: 

“Entrámos numa era em que a prestação de contas entrou no léxico dos educadores 

mais insuspeitos. (…) Há uma corrida à avaliação como se ela fosse a panaceia para 

todos os males que apoquentam os sistemas educativos. Num ápice, em poucos anos, 

multiplicaram-se as avaliações no seio dos sistemas educativos: das aprendizagens 

dos alunos, dos desempenhos dos professores e das escolas, dos programas lançados 

pelas administrações educativas ou dos currículos” (p. 2).  

 

Em particular, a escola tem sido objecto de crescentes abordagens avaliativas como 

resposta à pressão para a qualidade educacional e exigência de eficácia dos sistemas 

educativos, por razões de ordem económica, política, científica e social (Azevedo, 2005; 

Clímaco, 1992; Costa & Ventura, 2002; Nóvoa, 1992; Pedrosa, 2007).  

De acordo com Rocha (1999), a constatação do aumento das despesas por aluno e a 

evolução em sentido oposto do sucesso educativo, a necessidade de rentabilizar recursos 

acompanhada pelo desenvolvimento do desejo de participação social no processo 

educativo, conduziram a várias consequências, entre as quais: o aumento de investigações 

realizadas com a pretensão de identificar e estudar os factores que podem contribuir para o 

aumento do sucesso escolar e para a melhoria dos níveis dos resultados escolares; a pressão 

dirigida às escolas no sentido de serem capazes de optimizar os factores que se encontram 

na base do favorecimento dos desempenhos globais; e o desencadear de diferentes 

mecanismos de monitorização, avaliação e auto-avaliação das escolas. 

A avaliação de escolas é cada vez mais considerada um gerador de mudança que 

contribui para a tomada de decisões no sistema de ensino, para a distribuição dos recursos 

e para a melhoria da aprendizagem dos alunos (Faubert, 2009; Santiago, 2010).  
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O modo como se “pensa” a escola tem influência na forma como se “pensa” a sua 

avaliação. Por isso, antes de passarmos para uma reflexão sobre a escola como objecto de 

avaliação, importa termos em consideração a evolução do estabelecimento de ensino como 

objecto científico. 

2.2.1. Principais estudos sobre a Escola 

A reflexão sobre a escola surge essencialmente nos anos sessenta, do século XX, sob 

o forte impulso da sociologia. Entre os estudos mais relevantes desenvolvidos na época, 

destacam-se os clássicos de Bourdieu e Passeron (1964, 1967) sobre a teoria da reprodução 

social.  

Outra das mais influentes investigações sobre a escola foi o conhecido Relatório 

Coleman (1966). Encomendado pelo governo norte-americano, este estudo procurou 

averiguar em que medida as diferenças de raça, cor, religião, origem geográfica e origem 

social afectavam as oportunidades de educação dos alunos. Os resultados apontavam no 

sentido das diferenças de desempenho serem explicadas sobretudo pelas variáveis sócio-

económicas e não pelas intra-escolares. Em termos gerais, as conclusões do Relatório 

Coleman reforçaram as críticas à Teoria do Capital Humano e à visão do papel redentor da 

educação. Assumiu-se assim, na época, que os factores familiares eram suficientemente 

explicativos do percurso académico dos alunos e que a escola não fazia mais do que 

“processar” as crianças na lógica reprodutora das desigualdades sociais. Ficou celebrizada 

a tese: Schools make no difference.  

Apesar do seu importante contributo científico, estes estudos subestimaram a 

influência das variáveis escolares e dos processos internos aos estabelecimentos de ensino. 

Em resposta a estas críticas, a partir do final dos anos setenta, surgiu o movimento das 

escolas eficazes que, através da medição dos efeitos das escolas, procurou refutar a ideia de 

que as escolas pouca ou nenhuma influência tinham sobre os resultados dos alunos.  
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Dentro desta linha investigativa, salientam-se os trabalhos de Mortimore e da sua 

equipa: School Matters (1988). Sammons e Mortimore (1995) identificam onze factores 

determinantes para a eficácia de uma escola, que podem fazer a diferença nos níveis de 

qualidade educativa contrariando assim o determinismo social sugerido por outros estudos. 

São eles: a) liderança profissional (firmeza e determinação, abordagem participativa, 

exercício de autoridade profissional no âmbito do ensino e da aprendizagem); b) visão e 

finalidades partilhadas (unidade de propósitos, consistência das práticas, colegialidade e 

colaboração); c) um ambiente de aprendizagem (uma atmosfera ordeira, um ambiente de 

trabalho atractivo); d) concentração no ensino e na aprendizagem (maximização do tempo 

de aprendizagem, ênfase académica, focalização no sucesso); e) ensino resoluto 

(organização eficiente, propósitos claros, aulas estruturadas, práticas adaptativas); f) 

expectativas elevadas (expectativas elevadas em relação a todos os actores, comunicação 

das expectativas, oferta de desafios intelectuais); g) reforço positivo (disciplina clara e 

justa, feedback); h) monitorização do progresso (monitorização do desempenho dos alunos, 

avaliação do desempenho da escola); i) direitos e responsabilidades dos alunos (aumento 

da auto-estima dos alunos, posições de responsabilidade, controlo do trabalho); j) parceria 

escola-família (envolvimento parental na aprendizagem dos filhos); e k) uma organização 

aprendente (formação de professores baseada na escola).   

Os trabalhos produzidos à luz do movimento das escolas eficazes permitiram, então, 

chegar à conclusão de que as escolas podem, de facto, marcar diferenças significativas no 

que diz respeito ao aproveitamento e sucesso dos alunos. No entanto, têm sido apontadas 

algumas limitações conceptuais e metodológicas a este tipo de estudos, quanto: ao modo de 

encarar os resultados escolares dos alunos (relativamente à estabilidade dos resultados 

escolares, validade e critérios múltiplos e resultados médios dos alunos enganadores); ao 

modo de encarar o ensino (em relação à natureza não teórica da unidade de análise, aos 
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processos ao nível da escola versus processos ao nível da sala de aula, às comparações 

entre escolas e entre turmas pertencentes à mesma escola, às médias das escolas que podem 

ser enganadoras, e às influências do contexto); e à concepção dos estudos (evidência das 

correlações e relações não-lineares) (Good & Weinstein, 1992).  

Face a algumas destas limitações apontadas ao movimento das escolas eficazes 

começou a emergir a distinção entre uma escola “eficaz” e uma escola em “melhoria”. 

Clímaco (2009) distingue uma escola “eficaz” como sendo aquela onde os alunos 

progridem mais do que o esperado, tendo em consideração as suas características à entrada 

para a escola; e uma escola “em melhoria” é a que melhora a sua eficácia ao longo do 

tempo, nos resultados escolares de coortes sucessivos de alunos semelhantes.  

Alguns autores preferem então falar de “melhoria da eficácia”, numa perspectiva 

temporal de três a cinco anos, para perceber da estabilidade da mudança. Nesta 

perspectiva, Stoll e Fink (1995) propõem a definição de uma escola eficaz já integrando 

um conceito mais consolidado de melhoria. Isto é, escola eficaz é a escola que promove o 

progresso de todos os seus alunos para além do esperado, assegura que cada aluno atinge 

os padrões mais elevados que lhe sejam possíveis, melhora todos os aspectos do sucesso e 

do desenvolvimento dos estudantes e continua a melhorar ano após ano.  

A partir dos anos oitenta, com a crescente preocupação sobre a qualidade das escolas, 

surge outro tipo de investigações sobre o ensino focando particularmente as fragilidades e 

potencialidades das escolas (e.g.: America’s Schools: Portraits and Perspectives, 1981; A 

Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform, 1983; Relatório Boyer, 1983; 

Becaming a Nation of Readers, 1985).  

À luz desta linha de investigação, o trabalho de John I. Goodlad em A Place Called 

School: Prospects for the Future (1984) destaca-se como um dos estudos mais relevantes 

sobre as organizações escolares, sobretudo pela sua profundidade e abrangência. 
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Conduzido nos Estados Unidos ao longo de quatro anos, investigadores devidamente 

treinados entraram mais de mil salas de aula de todo país para conversar com professores, 

estudantes, administradores, pais e outros membros da comunidade. 

Ao contrário da maior parte dos estudos realizados até então, que se baseavam 

essencialmente nos resultados das crianças em testes de “papel e lápis”, Goodlad e a sua 

equipa observaram, compararam e avaliaram uma cuidadosa selecção de escolas, 

debruçando-se profundamente sobre o seu funcionamento, através de visitas estruturadas. 

A escala do projecto de investigação deu enorme peso às suas conclusões. 

Uma das principais conclusões emergentes do estudo de Goodlad (1984) foi a de que 

as escolas são diferentes mas a escolarização é praticamente igual em todo o lado, por 

exemplo, no que concerne à disposição das cadeiras, nos materiais utilizados, nos papéis e 

nos métodos de ensino dos professores e nos papéis dos alunos (Goodlad, 1984, p.27). 

Outro dos aspectos que Goodlad encontrou na visita às várias escolas foi a pouca 

partilha e diálogo/reflexão consciente entre os professores, por exemplo, sobre as metas 

das escolas (Ibdid., p.50). O fosso existente entre a escola e a sociedade, entre os desenhos 

curriculares e o mundo real dos jovens, também emergiu neste estudo. Goodlad e a sua 

equipa relatam um quadro de professores muito bem-intencionados a desenvolverem as 

suas tarefas um pouco desligados das "outras vidas" dos seus alunos (Ibdid., p.280). O que 

os alunos entendem como preocupações das suas vidas diárias, os professores viam como 

distracções à sua conduta na escola. Os jovens eram essencialmente perspectivados como 

“alunos” e valorizados principalmente pela sua aptidão académica, e não tanto como 

“pessoas individuais” com necessidades físicas, sociais, pessoais únicas face à sua situação 

e estádio de vida (Ibdid., p.80). Goodlad refere diferentes formas de “tédio” sentido pelos 

alunos na escola, principalmente por adolescentes, explicado, talvez, por um grande 
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número de professores do ensino secundário recorrer a práticas destinadas a manter os 

alunos passivos e sob controlo (Ibdid., p.80). 

Goodlad (1984) resume que o modelo de sala de aula observado repetidamente entre 

as escolas traduzia-se por: o professor a explanar para a turma ou para um único aluno, às 

vezes fazendo perguntas que exigiam respostas factuais; o professor, quando não estava a 

expor, observava ou monitorizava os alunos a trabalharem individualmente nas suas mesas; 

os alunos (aparentemente) ouviam o professor e, ocasionalmente, respondiam às suas 

perguntas; os alunos trabalhavam individualmente nas suas mesas, a realizar exercícios de 

leitura ou escrita; e todos com pouca emoção, de calor interpessoal ou manifestações de 

hostilidade. 

No mesmo estudo observaram que, em média, cerca de 75% do tempo de aula era 

gasto na instrução e que quase 70% deste foi a "conversar " – geralmente do professor para 

os alunos. A maior parte desta conversa do professor foi a ensinar de forma expositiva. 

Apenas 5% desse tempo de instrução foi concebido para criar expectativa dos alunos sobre 

a necessidade de responder. Nem mesmo 1% utilizou algum tipo de resposta aberta que 

envolvesse raciocínio ou a opinião dos alunos.   

Em relação aos professores, Goodlad (1984) verificou que, em primeiro lugar, estes 

se consideram como professores de disciplinas das suas áreas de especialização, remetendo 

o seu papel como educadores para segundo plano. Emergiu também a percepção da 

dificuldade que os professores sentem em discutir assuntos comuns à escola, justificando 

tal facto com a falta de tempo perante dias altamente exigentes de ensino, o que torna 

difícil o necessário esforço colaborativo para a melhoria da escola ocorrer (Goodlad, 2004, 

p. 365). 

Goodlad (1984) com base no estudo que conduziu defende a importância de 

desenvolver as competências dos professores e alterar as próprias formas de ensino, que, 



AVALIAR PARA MELHORAR A ESCOLA: PONTOS DE VISTA DE PROFESSORES 29 

 

 

na sua óptica, se centram essencialmente no professor e pouco no trabalho de grupo. 

Refere também que as escolas devem apresentar um nível mais elevado de saber 

académico e, simultaneamente, devem prestar mais atenção aos problemas e necessidades 

pessoais dos alunos. Na sua essência, Goodlad (1984) acredita na educação como um 

direito fundamental das sociedades democráticas, essencial para o desenvolvimento 

individual e colectivo na sua plenitude. 

São também de referir os estudos conduzidos por John Gray (1996), um dos 

principais investigadores sobre a eficácia e a melhoria das escolas, na dinâmica da 

mudança e a natureza da reforma educativa. Gray foi dos primeiros pesquisadores no 

Reino Unido a desenvolver abordagens dentro do conceito de “valor acrescentado” 

combinado com o “progresso ao longo do tempo”, dando lugar à supracitada noção de 

“melhoria da eficácia”. Uma das investigações que coordenou foi um estudo longitudinal, 

num universo de três mil escolas, sobre as suas taxas de melhoria e as suas trajectórias de 

melhoria contínua, com conclusões que perduram até hoje. Para isso, procurou estudar os 

padrões de mudança das escolas e comparou-as para perceber o que teria provocado essas 

mudanças.  

Numa primeira fase da investigação, que durou cinco anos, Gray verificou que a 

capacidade de mudar de nível de eficácia é muito diferente entre as escolas. Numa segunda 

fase da investigação, através de doze estudos de caso, Gray procurou perceber o que 

provocou as mudanças de eficácia e até que ponto essas mudanças estavam ligadas à 

melhoria de eficácia das escolas.  

Dos factores que contribuíram para o progresso das escolas, Gray destacou a 

avaliação do progresso, a cultura de auto-regulação e o papel da direcção e gestão. Por 

outro lado, verificou que, as escolas que se focaram na melhoria das tácticas obtiveram 

mudanças rápidas mas de curto prazo (mais voláteis). As que se centraram nas estratégias 
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alcançaram mudanças mais lentas e irregulares (de médio prazo). Aquelas apostaram na 

criação de capacidade conseguiram uma mudança consistente (de longo prazo).  

Resumindo, as concepções e as percepções sobre a escola e a avaliação diferem de 

acordo com as finalidades da própria da avaliação e dos seus procedimentos; dos 

destinatários, interesses e níveis de responsabilidade; das prioridades e modelos de 

avaliação adoptados; da perspectiva de participação e inovação; das capacidades 

científicas, técnicas e humanas para passar da “retórica” à prática, ou dos “princípios 

orientadores” à mobilização dos actores para participarem e apropriarem-se do próprio 

processo avaliativo. Do mesmo modo, a ideia que temos do que é uma “boa escola” varia 

consoante as vivências e experiências dos indivíduos, dos seus princípios, finalidades e 

prioridades (Clímaco, 2010). Logo, encontrar um consenso é um empreendimento difícil. 

Com efeito, o conceito de qualidade é relativo e os grupos de interesse têm diferentes 

concepções e expectativas. Daí decorre, por um lado, a sua importância e riqueza, mas 

também a dificuldade em estabelecer formas de o mensurar, sendo esta dificuldade mais 

acentuada quando se reporta a organizações complexas como a escola (Coelho et al, 2008). 

Neste domínio, Saraiva et al. (2003, p. 3) afirmam que “a Qualidade tem a ver com a 

forma como o processo de ensino/aprendizagem, e tudo o que o suporta, se planeia, 

desenvolve e melhora continuamente”. 

O relatório da Comissão Europeia (2000) sobre a qualidade da educação escolar 

identifica dezasseis indicadores de qualidade, agrupados em quatro grandes áreas: a) a 

realização nas áreas de matemática, leitura, ciência, tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), línguas estrangeiras, aprender a aprender e civismo; b) sucesso e 

transição (capacidade dos alunos para completarem os estudos, taxas de abandono escolar, 

conclusão do ensino secundário e entrada no ensino superior); c) monitorização da 

educação escolar (nível de participação dos vários intervenientes nos sistemas de ensino 
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através de avaliação e orientação da educação escolar e a avaliação da participação 

parental); e d) recursos e estruturas (despesas educacionais por estudante da educação, 

formação de professores, taxa de participação na educação pré-escolar e número de alunos 

por computador). 

Nos Estados Unidos da América, a National Education Association (2000) propõe 

quarenta e dois indicadores de qualidade das escolas, agrupados em seis categorias: a) 

compreensão partilhada e compromisso com as metas; b) comunicação aberta e trabalho 

colaborativo para a resolução de problemas; c) avaliação contínua sobre o ensino e 

aprendizagem; d) aprendizagem pessoal e profissional; e) recursos de apoio ao ensino e 

aprendizagem; e f) currículo e Instrução.  

Relativamente à primeira categoria, a compreensão partilhada e o compromisso com 

as metas significam que os stakeholders no alto desempenho escolar – professores, 

profissionais de apoio à educação, administradores, pais e outros membros da comunidade 

– esforçam-se para as alcançar. Dos cinco indicadores chave desta categoria destacamos 

dois: cada membro da escola assumir a responsabilidade para o sucesso da escola e não a 

atribui apenas aos estudantes; e o currículo substantivo estar centrado no aluno e 

desenvolver o pensamento crítico e a habilidade para resolver problemas.  

Na segunda categoria, é sublinhada a importância das escolas promoverem culturas 

de colaboração e cultivar laços fortes entre os funcionários, pais e membros da 

comunidade. Dos nove indicadores associados salientamos os mais relacionados com os 

professores: os professores ajudam a estabelecer standards e a desenvolver o currículo, 

estão envolvidos nas decisões sobre as aprendizagens dos alunos, contribuem para as 

decisões sobre as operações de escola, e reúnem-se regularmente para discutir estratégias 

de ensino e aprendizagem.  
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A quarta categoria incide sobre o desenvolvimento profissional, amplo e profundo, 

estimulado nas actividades quotidianas, bem como através de planos de melhoria a longo 

prazo, desenvolvido de forma colaborativa, englobando abordagens tradicionais e não 

tradicionais, incluindo orientação, co-aprendizagem e grupos de discussão. Entre os onze 

indicadores propostos sublinhamos: os professores aprendem uns com os outros, reunidos 

em horas regularmente programadas para fins específicos; os professores têm a 

oportunidade de dar e receber orientação. 

A última categoria (currículo e instrução) assume que a aprendizagem e os resultados 

dos alunos reflectem a profundidade e a coerência do currículo de uma escola e a natureza 

e qualidade do ensino que esta proporciona. Esta categoria inclui seis indicadores. O 

currículo inclui "aprender a aprender", actividades como pesquisas em bibliotecas, 

modelos de desenvolvimento, brainstorming, ideias e debates. Estratégias de ensino 

variados, envolventes e incluem actividades colaborativas que exigem “pensamento de 

ordem superior” (por exemplo, projectos e discussões durante as quais os alunos devem 

explicar o seu raciocínio para professores e colegas). Os alunos têm a oportunidade de 

estudar temas em profundidade. Os educadores recompensam o rigor e a atenção ao 

detalhe, incluindo a comunicação clara e precisa, e recompensam o esforço. Os alunos 

recebem orientações pessoais e feedback sobre seu desempenho. A pesquisa realizada pela 

escola influencia as decisões sobre os programas e a instrução. 

 

2.2.2. Avaliação de escolas 

Como supramencionado, durante muitos anos a avaliação nos sistemas de ensino 

esteve centrada na avaliação dos alunos. A avaliação sistemática dos professores, 

programas ou da escola como um todo, surgiu mais recentemente e ainda está longe de ser 

prática comum, mesmo nos sistemas de ensino mais avançados (Faubert, 2009). 
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A escola, entendida como sistema em si mesmo, é uma realidade complexa com 

múltiplos objectos passíveis de serem analisados e estudados. Cada objecto de estudo pode 

ser estudado a diferentes níveis. O objectivo da avaliação é, então, tornar claro o que 

acontece nas escolas, dar visibilidade aos objectos de estudo, “desocultar” as diversas 

invisibilidades, de modo a compreender a sua complexidade e quebrar visões fragmentadas 

e simplistas, isoladas umas das outras. A avaliação serve também para pressionar as 

escolas a prestarem um melhor serviço educativo, garantirem melhores aprendizagens, 

serem “monitores conscientes” e induzirem a acção.  

Sanders e Davidson (2003) entendem que a avaliação escolar passa pela investigação 

sistemática da qualidade de uma escola e a averiguação de como esta serve as necessidades 

da sua comunidade. É a maneira de nos apercebermos dos pontos fortes e fracos e darmos 

rumo à acção. Permite identificar e resolver questões críticas e faz parte integrante das 

práticas do que é considerado de boa gestão, uma vez que contribui para identificar 

necessidades, estabelecer metas, esclarecer os objectivos, seleccionar estratégias para 

atingir as metas, monitorizar o progresso, e apreciar os resultados e impactos (p. 807). 

Subentendem-se duas funções privilegiadas da avaliação. Por um lado, a avaliação 

para prestar contas disponibiliza informação que permite aferir o esforço feito na aplicação 

dos recursos e dos resultados obtidos. Por outro, a avaliação para melhorar privilegia o 

feedback aos actores escolares permitindo-lhes reflectir em conjunto no que fizeram e no 

que precisam fazer, de forma a conseguir resultados sustentados e sustentáveis, que sirvam 

de base aos resultados a médio e longo prazo.  

Podem também distinguir-se dois tipos de avaliação: interna e externa. A avaliação 

interna tem como motivação principal o acompanhamento dos projectos de escola, no 

quadro de uma dinâmica de desenvolvimento organizacional. A avaliação externa é 
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normalmente realizada por razões de ordem institucional que se prendem com 

necessidades de controlo organizacional ao nível do sistema de ensino.  

Segundo o estudo conduzido por Faubert (2009) sobre as práticas de avaliação de 

escolas nos países da OCDE, é dada cada vez mais importância à necessidade das escolas 

se auto-avaliarem como parte integrante de estratégias mais amplas de melhoria das 

escolas. Há uma expectativa crescente de que as escolas adquiram maior responsabilidade 

pela garantia da qualidade do ensino, através do estabelecimento de sistemas internos de 

qualidade. Outra das mudanças é em relação ao papel dos agentes ou agências externas, 

vistos mais como agentes promotores/facilitadores da melhoria da escola, do que agentes 

de controlo. Há também a tendência para um maior rigor e transparência nas avaliações 

assim como para requisitos de comunicação/publicação de resultados mais exigentes. E 

uma ênfase generalizada nos resultados dos alunos, em particular nas áreas de 

literacia/numeracia (e.g. PISA). 

Os modelos de avaliação de escolas existentes e aplicados pelo mundo variam 

largamente em múltiplos aspectos, em particular quanto ao foco e ao nível de detalhe. Por 

exemplo MacBeath et al. (1999) identifica quatro domínios de avaliação principais: a 

avaliação dos resultados, a avaliação dos processos ao nível da sala de aula, a avaliação 

dos processos ao nível da escola e o ambiente da escola. Mais concretamente, os resultados 

estão associados com o rendimento escolar, desenvolvimento pessoal e social e o destino 

dos alunos após deixar o sistema escolar. Os processos ao nível da sala de aula relacionam-

se com a qualidade de ensino e aprendizagem, a orientação e o apoio aos alunos. Os 

processos ao nível da escola relacionam-se com a liderança escolar, a organização do 

ensino e da aprendizagem, a gestão dos recursos humanos e a escola como um local social 

e profissional. Finalmente, a avaliação do ambiente escolar foca as relações entre a escola e 

os pais, as ligações entre a escola e a comunidade local e as expectativas e atitudes. Os 
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autores têm ainda em consideração outros factores, como as instalações, características do 

corpo docente e dos alunos ou financiamento. 

Para Stufflebeam (2003) todos os aspectos importantes da escola deveriam ser 

avaliados e deveria ser constante a procura da sua melhoria individual e colectiva. O autor 

enumera três principais: os alunos, o pessoal e os programas (inclui o currículo, bem como 

serviços muito diversos) (2003, p. 776). A este respeito Sanders e Davidson (2003, p. 814) 

afirmam que "a avaliação da escola é mais do que estes elementos referidos por 

Stufflebeam e que deveria incluir, além disso, a "performance dos alunos, as instalações, as 

finanças, o clima escolar, as políticas da escola e os arquivos da escola". 

Segundo o estudo conduzido por Faubert (2009) muitos sistemas de avaliação de 

escolas  definem os seus objectos de avaliação de acordo com o modelo CIPP de 

Stufflebeam (contexto, inputs, processo e produtos). O "contexto" está geralmente 

relacionado com a prontidão para aprender, as atitudes do público à educação e o papel da 

escola na comunidade. As entradas (inputs) incluem instalações e equipamentos, a oferta 

educativa, o financiamento, características de ensino e as características de sala de aula. Os 

processos estão relacionados a expectativas e atitudes, medidas de aprendizagem, 

mecanismos de ensino, pais e envolvimento da comunidade. Finalmente, os produtos 

incluem o desempenho académico dos alunos e resultados pós-escolarização. 

Os instrumentos e fontes de informação mais utilizados são: a observação de aulas, 

as entrevistas (à direcção da escola, aos professores, aos pais e aos alunos), os inquéritos (à 

direcção da escola, professores, pais e alunos), dados sobre os resultados dos alunos, 

indicadores de desempenho e a avaliação interna da escola (Faubert, 2009). Apesar 

diversidade de formas de recolha de dados, é factor comum as escolas terem uma parte 

activa na construção dos dados, quer pela elaboração de relatórios, quer pela participação 

activa na produção de dados empíricos (Sanders e Davison, 2003). 
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Modelo de Avaliação de Escolas (Sanders & Davison, 2003) 

Dos vários modelos de avaliação de escolas existentes, realçamos o de Sanders e 

Davidson (2003) por ser um dos que reflecte mais claramente a importância do 

envolvimento e da interpretação dos stakeholders no âmbito de uma avaliação de escolas. 

A partir das boas práticas existentes em várias abordagens avaliativas, Sanders e 

Davidson (2003) identificaram o melhor dos diferentes modelos e fundiram essa 

informação num único modelo (Figura 1). Os autores salvaguardam que o modelo proposto 

não pretende encaixar-se em todas as situações de avaliação escolar, mas pode ser um bom 

modelo orientador para a concepção e planeamento de uma avaliação. 

 

Figura 1. 

Modelo de Avaliação de Escola (Sanders & Davidson, 2003) (tradução). 
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O modelo apresentado por Sanders e Davidson (2003) prevê onze etapas, estando 

algumas delas articuladas com os standards definidos (entre parêntesis) pelo Joint 

Committee on Standards for Educacional Evaluation (1994)
2
 que destacam os grandes 

atributos de uma avaliação de qualidade: adequação ética, utilidade, exequibilidade e rigor 

ou exactidão.  

Tendo em conta o objecto de análise desta dissertação, realçamos a oitava etapa 

“obter a interpretação dos stakeholders”, cujos conjuntos de standards estão associados a 

requisitos de utilidade (“Utility”) – U1 e U4 – e a requisitos de rigor (“Accuracy”) – A10; 

e correspondem respectivamente à identificação dos Stakeholders (U1), à identificação dos 

valores (U4) e às justificação das conclusões (A10).  

Este modelo de avaliação escolar (Sanders & Davidson, 2003) procura também 

reflectir outros contributos da literatura em avaliação tais como as abordagens baseadas em 

checklists (Scriven, 2000; Stufflebeam, 2001), a avaliação focada na utilização (Patton, 

1997), a avaliação para a capacitação (Fetterman, Kaftarian, e Wandersman, 1996), a 

investigação-acção (Argyris & Schon, 1978, 1996), a avaliação responsiva (Davis, 1998; 

Stake, 1976) e o inquérito avaliativo para a aprendizagem organizacional (Preskill & 

Torres, 1999).  

Sanders e Davidson (2003) dividem os componentes da escola a ser avaliados em 

quatro grupos: a) Contexto de escola e Inputs (incluindo nesse grupo o clima de escola, as 

qualificações do pessoal, o envolvimento dos pais, a segurança da escola e a política 

escolar); b) Design de Escola (compreende a organização da escola, as instalações e o 

currículo escolar); c) Serviços da Escola (no que concerne à instrução, programas de 

aconselhamento, práticas de registos de arquivos, avaliação de alunos, finanças da escola, 

serviços de alimentação/vigilância/transporte, actividades extracurriculares e programas de 

                                                 

2 Ver http://www.wmich.edu/evalctr/archive_checklists/eval_model_metaeval.pdf (consultado no dia 22 de Julho de 

2011). 

http://www.wmich.edu/evalctr/archive_checklists/eval_model_metaeval.pdf
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desenvolvimento profissional); e d) Resultados de Alunos (nas dimensões de 

desenvolvimento cognitivo, social, emocional, físico, estético, profissional e moral). Para 

cada um destes elementos, os autores propõem uma listagem de questões orientadoras, 

pistas de respostas e possíveis fontes de informação
3
, apresentadas segundo o modelo CIPP 

(Context, Input, Process, Product). 

Por exemplo, para avaliar a componente “instrução” os autores propõem as seguintes 

questões orientadoras no âmbito do contexto: As necessidades dos estudantes de ensino são 

avaliadas? Os objectivos de ensino são claramente definidos em cada currículo? Os 

recursos estão disponíveis para aumentar a eficácia da instrução? Como inputs: Os planos 

de leccionação têm em conta as necessidades conhecidas dos alunos? Existem directrizes 

para a instrução que precisam de actualização? Os métodos de instrução do professor estão 

de acordo com estratégias de departamento? Para a avaliação do processo da componente 

“instrução” sugerem o maior conjunto de questões relacionadas com o desempenho dos 

professores tendo em conta: a clareza, a explicação, o entusiasmo, a orientação para as 

tarefas, outras oportunidades de aprendizagem sem ser apenas ouvir, a utilização de vários 

níveis de discurso, o uso das ideias dos alunos, o uso de observações sem serem críticas e a 

colocação de perguntas interessantes. Por último, como produto da “instrução”: Qual é o 

custo por aluno de cada programa de instrução? E qual é o impacto da técnica de 

instrução? 

 

 

                                                 

3Ver http://evaluation.wmich.edu/resources/schooleval/ (consultado no dia 22 de Julho de 2011). 

http://evaluation.wmich.edu/resources/schooleval/
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2.3. As representações dos professores sobre o processo ensino-aprendizagem 

Tendo por referência o objecto de análise desta dissertação – os pontos de vista dos 

professores sobre a organização e as práticas de ensino – considera-se pertinente conhecer 

algumas das representações emergentes de estudos conduzidos sobre o pensamento dos 

professores.  

A investigação tem demonstrado que os professores assumem diversas posições, face 

a diferentes objectos. Por exemplo, posições mais situadas numa lógica de ensino – 

centrada nos professores; ou mais numa lógica de aprendizagem – centrada nos alunos. 

Mais do tipo racionalista ou comportamentalista, ou mais do tipo cognitivista ou 

construtivista. Ou ainda, por outro lado, assumem posições eclécticas, ou mesmo, neutras.  

Joyce-Moniz (1989) identifica cinco grandes tipos de metodologias de ensino entre 

os professores: a Racionalista, a Positivista, a Construtivista, a Ecléctica e a Neutra. 

A orientação Racionalista ou Tradicional concebe o processo ensino-aprendizagem 

muito centrado no professor, baseado numa pedagogia de conteúdos, na transmissão de 

conhecimentos, no enciclopedismo e academicismo, no inatismo e maturacionismo. A 

orientação Positivista, Comportamental, ou de racionalidade técnica, baseia-se numa 

pedagogia por objectivos, na operacionalidade, no empirismo, concebendo o processo 

ensino-aprendizagem centrado no indivíduo, na aprendizagem individual, nos produtos 

finais directamente observáveis. Contrariamente, a ideologia Construtivista, ou 

Fenomenológica, entende o processo ensino-aprendizagem enquanto pedagogia dos 

processos, centrada nos interesses e necessidades da turma, enfatizando o aprender a 

construir, construir para aprender, aprender a aprender. Na categoria Eclética encontram-se 

as práticas mescladas, ou seja, que apontam para mais do que uma orientação 

metodológica. Por último, nas respostas Neutras inscrevem-se as que não têm 

enquadramento em qualquer das orientações previstas. 
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Os dados emergentes da investigação sobre as concepções e percepções dos 

professores em relação às suas próprias metodologias de ensino registam um enorme 

desfasamento entre a teoria e a prática. Isto é, tal como refere Brooks e Brooks (1993), 

muitos professores assumem e aceitam teoricamente os princípios construtivistas do 

processo ensino-aprendizagem, contudo, poucos conseguem aplicá-los na prática: 

“os professores querem que os alunos assumam responsabilidade pela sua 

aprendizagem, sejam pensadores autónomos, que desenvolvam compreensões 

integradas dos conceitos e que saibam questionar, reflectir, etc…, contudo, poucos 

são os que, na prática, conseguem actualizar estes tópicos e metodologias.” (Brooks 

& Brooks, 1993, p. 13).  

 

Em relação à auto-reflexão dos professores sobre os seus comportamentos/acções, 

Figueira (2001) verificou que a maioria acredita que a forma como orientam as suas acções 

conduz a bons resultados, ou a resultados consonantes com os seus objectivos. Ou seja, 

têm percepções positivas acerca das opções tomadas.  

Outros estudos realizados a partir das representações dos professores (Benavente, 

1990; Martins & Parchão, 2000; Costa, 2004) indicam que os professores entendem que a 

sua prática pedagógica pouco tem a ver com os resultados escolares dos seus alunos, 

remetendo para planos secundários as causas associadas à escola. Quando assumem causas 

deste tipo associam-nas a factores de organização e de funcionamento da instituição.  

No estudo conduzido por Costa (2004) os professores entendem que as causas de 

insucesso escolar passam sobretudo: a) pela família, no que respeita à falta de 

acompanhamento e apoio dos encarregados de educação, baixas expectativas em relação à 

escola/desvalorização da escola e baixos níveis de escolaridade dos encarregados de 

educação; b) pelos alunos devido à falta de trabalho e estudo, desvalorização da escola, 
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mau comportamento, falta de pré-requisitos/bases, desinteresse e desmotivação, interesses 

diferentes dos escolares, falta de capacidades dos alunos com necessidades educativas 

especiais; e c) pela sociedade associada ao reflexo de outros insucessos não escolares, 

desautorização das escolas, imagem denegrida dos professores, falta de respeito pela escola 

e desvalorização da mesma. Costa (2004) refere que, do conjunto de professores 

entrevistados, apenas um entrevistado referiu a responsabilidade dos professores na 

implicação do docente no insucesso escolar, em virtude da falta de preocupação com os 

alunos. Outros professores reconheceram que certos colegas não se dedicavam 

suficientemente à escola e aos alunos, faltando com regularidade e comprometendo a 

imagem de toda uma classe profissional.  

Ainda em outras investigações conduzidas (Matos & Duarte, 2003) os professores 

assumem que o seu desempenho possa ser afectado por alguma desmotivação causada por 

factores como o excesso de burocracia de que a profissão se tem revestido. Na opinião de 

diversos docentes, o excesso de procedimentos burocráticos faz com que se desviem da 

atenção dos alunos e da resolução dos seus problemas, quer ao nível das aprendizagens, 

quer de comportamento. Outros factores referidos são as directivas do Ministério da 

Educação relativamente às políticas educativas (e.g. estatuto da carreira e avaliação de 

desempenho) e aos currículos e conteúdos desadequados para os alunos. Consideram que 

as constantes alterações de política educativa não contribuem para a estabilidade necessária 

ao processo de ensino/aprendizagem. Também o facilitismo, relativamente a uma certa 

leviandade com que se transitam alguns alunos, são, para alguns professores, sucessos 

fictícios ou administrativos com que os professores compactuam para evitarem o trabalho 

relativamente a todos os procedimentos burocráticos associados.  

Posto isto, nas representações dos professores predomina a falta de implicação dos 

próprios professores no insucesso escolar dos alunos ao localizarem a fonte dos problemas 
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no exterior da escola e da sala de aula. A esta desresponsabilização dos professores 

relativamente ao insucesso escolar dos seus alunos Martins e Parchão (2000) designam por 

“legitimação psicológica do insucesso escolar”. 

No entanto, no que concerne à nomeação de soluções com vista à melhoria do 

sucesso dos alunos, alguns estudos (Costa, 2004) têm demonstrado que os professores 

apontam maioritariamente estratégias centradas na própria escola. Entre as estratégias 

referidas, os professores referem a diversificação de ofertas educativas, a maior exigência e 

o trabalho inter-ciclos de ensino. À família sugerem um maior acompanhamento dos 

educandos e uma maior maturidade e responsabilidade dos pais. Quando questionados 

acerca da sua própria actuação, as respostas dos professores passam pela: procura de 

formação, tutoria, reforço disciplinar (maior apoio na sala de aula, aula de apoio semanal 

extra), diferenciação pedagógica, maior proximidade com os alunos, práticas de sala de 

aula (disciplina na sala de aula, valorização do conhecimento que os alunos detêm, motivar 

os alunos para a disciplina, persistência com os alunos, diversificação de actividades, 

diversificação de métodos pedagógicos, flexibilidade curricular), trabalho em conselho de 

turma, trabalho directo com os encarregados de educação.  

Ou seja, apesar dos professores remeterem a esmagadora maioria das causas do 

insucesso para fora da esfera escolar, admitem que a solução passa por uma intervenção 

dentro dos estabelecimentos de ensino, podendo eles próprios ter um papel relevante.  

No entanto encontraram-se também muitas vozes que consideram que já se faz tudo 

o que é possível: “Os [professores] entrevistados manifestaram alguma dificuldade em 

enunciar novas estratégias de combate ao insucesso na escola, alguns professores referiram 

inclusive que a escola já faz tudo bem e que já são desenvolvidas diversas actividades e 

estratégias.” (Costa, 2004: 73) 
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3. Metodologia  

 

Como atrás referido, esta dissertação pretende expor e analisar alguns pontos de vista 

dos professores sobre a organização e práticas de ensino, emergentes de uma avaliação 

realizada em quatro escolas. A abordagem de investigação adoptada assume algumas das 

características dos estudos de caso uma vez que o seu principal propósito foi o de 

proporcionar uma explicação o mais completa possível do fenómeno em análise e não 

tanto o de julgar ou avaliar o seu mérito ou o seu valor (Yin, 1994).  

 

3.1.1. Participantes  

Os participantes deste estudo foram professores dos grupos de Língua Portuguesa, de 

Matemática e de Ciências Naturais, do 2.º ciclo, bem como os respectivos delegados de 

grupos disciplinares e directores pedagógicos das quatro unidades escolares em avaliação, 

denominadas nesta dissertação por: Escola A, Escola B, Escola C, Escola D.  

O critério de escolha destas escolas está associado à própria organização do grupo 

que as gere. Composto por quatro sub-coordenações de zona, correspondentes a 

determinadas zonas geográficas onde estão localizadas as diversas unidades escolares, cada 

escola escolhida faz parte de uma sub-coordenação de zona diferente. 

O número de professores envolvidos neste estudo, por escola e por grupo disciplinar, 

encontra-se ilustrado na Tabela 1. 
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Tabela 1  

Número de professores participantes, por escola e por grupo disciplinar. 

 Escola A Escola B Escola C Escola D Total 

Ciências Natureza/Matemática 9 12 6 4 31 

Língua Portuguesa 5 6 6 3 20 

Total 14 18 12 7 51 

 

Numa das fases de avaliação, participaram também os directores pedagógicos de 

cada escola, para além dos cinquenta e um professores participantes. Foram, portanto, no 

total, cinquenta e cinco os participantes envolvidos neste projecto de avaliação. 

Considerou-se ser princípio fundamental a participação alargada destes participantes, 

através da partilha, auto-reflexão e discussão de ideias acerca da organização e do processo 

ensino-aprendizagem, com o intuito de os envolver no processo levando-os, em última 

instância, à melhoria das práticas educativas.  

 

3.1.2. Recolha dos dados 

Para aumentar a credibilidade da interpretação dos dados, utilizou-se mais que um 

mecanismo de recolha de informação. Primeiro procedeu-se a uma análise documental 

sobre alguns aspectos das escolas. Depois, realizou-se um conjunto de entrevistas a 

professores, a delegados de grupos disciplinares e aos directores das escolas. Por último, 

para fazer emergir e confrontar as perspectivas dos professores sobre determinados 

assuntos, conduziram-se reuniões em focus groups com alguns professores. 

 

Relativamente à análise documental, Bell (1993) distingue duas perspectivas 

normalmente utilizadas nas investigações educacionais. Uma, para completar a informação 

obtida por outros métodos, esperando encontrar-se nos documentos informações úteis para 
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o objecto em estudo. Outra, como método de pesquisa central ou exclusivo, de um projecto 

e, neste caso, os documentos são o alvo de estudo por si próprios.  

É na primeira óptica que nos situamos. Neste sentido, foram analisados os Projectos 

Educativos das Escolas, os resultados dos alunos (em provas internas e externas) e alguns 

dados biográficos e académicos dos professores. Estes dados serviram, essencialmente, 

para a preparação das entrevistas e dos focus groups; bem como, para cruzar com os dados 

recolhidos nesses outros momentos da avaliação. 

 

Quanto ao recurso às entrevistas, partiu-se da premissa que é um dos processos mais 

directos para encontrar informações sobre um determinado fenómeno (Tuckman, 2000). 

No âmbito da avaliação das escolas, é também uma das formas mais frequentes de recolha 

de informação (Sanders & Davidson, 2003; Faubert, 2009). Ao usar as entrevistas para a 

recolha de dados, parte-se do princípio que as respostas de cada uma das pessoas 

envolvidas em determinado fenómeno, reflictam as percepções sobre este. Dado que 

pessoas diferentes têm também diferentes perspectivas, espera-se que emirja um quadro 

representativo que sirva de base para a interpretação desse mesmo fenómeno. 

Patton (1990) descreve quatro tipos de entrevistas que variam entre as totalmente 

informais, ou de conversação, e as altamente estruturadas e fechadas, como é o caso das de 

resposta fixa. Na investigação sobre a qual se debruça esta dissertação aplicámos a 

entrevista semi-directiva, onde os tópicos e questões a abranger são especificados 

antecipadamente, num esquema geral, podendo o entrevistador decidir a sequência e o 

enunciado das questões no decorrer da entrevista. O esquema geral ou guião de entrevista 

aplicado (Anexo 2) permitiu uma maior abrangência dos dados e tornou a sua recolha um 

tanto sistemática, para cada participante.  
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As entrevistas foram aplicadas, em cada uma das quatro escolas, ao Director 

Pedagógico, aos delegados dos grupos disciplinares em causa e a um outro professor de 

cada grupo, designado pelo Director Pedagógico, considerado “bom informante”, como se 

pode observar na Tabela 2.  

 

Tabela 2 

Número de participantes nas entrevistas. 

Escola A Escola B Escola C Escola D Total 

1 Director 

Pedagógico 

1 Director 

Pedagógico 

1 Director 

Pedagógico 

1 Director 

Pedagógico 
4 

1 Delegado de 

Língua Portuguesa  

1 Delegado de 

Língua Portuguesa  

1 Delegado de 

Língua Portuguesa  

1 Delegado de 

Língua Portuguesa  
4 

1 Professor de 

Língua Portuguesa 

1 Professor de 

Língua Portuguesa 

1 Professor de 

Língua Portuguesa 

1 Professor de 

Língua Portuguesa 
4 

1 Delegado de 

Matemática/Ciências 

da Natureza 

1 Delegado de 

Matemática/Ciências 

da Natureza 

1 Delegado de 

Matemática/Ciências 

da Natureza 

1 Delegado de 

Matemática/Ciências 

da Natureza 

4 

3 professores de 

Matemática/Ciências 

da Natureza 

1 professor de 

Matemática/Ciências 

da Natureza 

1 professor de 

Matemática/Ciências 

da Natureza 

1 professor de 

Matemática/Ciências 

da Natureza 

6 

7 5 5 5 22 

 

Foram realizadas cinco entrevistas por escola, excepto na Escola A onde o Director 

Pedagógico indicou mais dois professores considerados “bons informantes”, para além do 

requerido. Logo, no total, foram efectuadas vinte e duas entrevistas (Tabela 2). 

Os professores entrevistados foram convocados previamente pelos respectivos 

Directores Pedagógicos, que os informaram sobre âmbito do estudo em curso. As 

entrevistas foram conduzidas nas próprias escolas, individualmente e em sala privada. Foi 
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efectuado registo áudio para facilitar a posterior análise. As entrevistas tiveram a duração 

média entre trinta a cinquenta minutos.  

 

Por último, a opção pela realização de focus groups (ou grupos de discussão) surgiu 

para que fosse possível envolver um maior número de professores no processo recolha de 

dados e interpretação dos mesmos, de forma a criar reais oportunidades para que pudessem 

descrever, analisar, debater e, num certo sentido, avaliar uma variedade de aspectos 

relacionados com a organização e funcionamento pedagógico dos grupos e do processo 

ensino-aprendizagem. O recurso a focus groups é uma técnica de investigação social já 

consolidada (Anzieu & Martin, 1994; Finch & Lewis, 2003; Krueger & Casey, 2009), que 

assume a forma de uma discussão estruturada, envolvendo a partilha progressiva e a 

clarificação dos pontos de vista e ideias dos participantes. Tem particular interesse na 

análise de temas ou domínios que levantam opiniões divergentes ou que envolvem 

questões complexas que precisam de ser exploradas em maior detalhe (como é o caso), em 

conversas que decorrem naturalmente num contexto de grupo. Ao tirar partido da 

interacção e do confronto de diferentes pontos de vista, revelam-se as percepções e as 

interpretações dos participantes sobre tópicos e questões relevantes, podendo conduzir a 

um ponto de vista mais profundo e mais ponderado. Este foi um dos objectivos principais 

da sua aplicação neste estudo.  

A interacção do grupo foi moderada por um elemento do Departamento de Avaliação 

do grupo de gestão das quatro escolas e um elemento externo que assumiu a posição de 

“amigo crítico”. Segundo MacBeath et al. (2005), as competências deste “amigo” são, 

entre outras, as de: conselheiro científico (dá conselhos úteis, transmite de forma clara os 

pontos fortes e fracos da escola, informa sobre materiais de auto-avaliação e 

desenvolvimento escolar, sugere métodos de trabalho e possibilita o acesso a outras 
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técnicas de investigação, dá orientações claras sobre como implementar propostas, partilha 

conhecimentos, gera qualidade através da reflexão); organizador (modera as reuniões, 

mantém o ritmo, estrutura o processo, dá orientações para as acções, …); motivador 

(encoraja e dá confiança, é um bom ouvinte, cria um sentimento de importância do 

projecto para a escola, exige mais da escola, é inspirador e encorajador, impede os 

participantes de serem muito ambiciosos, ajuda a encontrar novas ideias, dá ideias do rumo 

a seguir, promove actividades de continuação, ajuda a ultrapassar conflitos, ajuda a 

focalizar a atenção, encoraja uma atitude positiva em relação ao trabalho colaborativo,…); 

facilitador (gera emoções, mantém o equilíbrio entre questões pessoais e questões 

profissionais, dá ênfase aos aspectos de contexto no processo de aprendizagem da escola, 

faz perguntas sobre relações interpessoais); e elemento externo (traz uma visão externa, é 

crítico do "vulgar", ocasionalmente contra-argumenta, apresenta diferentes perspectivas, 

espelha as percepções individuais, melhora a coerência entre os diferentes pontos de vista, 

questiona a escola sobre aspectos organizacionais, analisa a escola na perspectiva de uma 

outra empresa). O papel do moderador na discussão do focus group tem, desta forma, o 

intuito de dar abertura à discussão e de alargar o seu âmbito ou as oportunidades de 

resposta. Os participantes são incentivados a dar um novo rumo – muitas vezes, inesperado 

– à conversa, dando abertura a diferentes ângulos sobre os tópicos em avaliação, e a sondar 

níveis mais profundos.  

Participaram nos focus groups cinquenta e um professores do 2.º ciclo, das quatro 

escolas-caso, das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza.  

Como se pode visualizar na Tabela 3, realizaram-se três sessões de focus groups, em 

grupos de duas escolas de cada vez. 
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Tabela 3 

Organização das sessões focus groups. 

 Primeira sessão Segunda sessão Terceira sessão 

Manhã Escola A + Escola  B Escola A + Escola  B Escola A + Escola  B 

Tarde Escola C + Escola  D Escola C + Escola  D Escola C + Escola  D 

 

Ou seja, no total ocorreram seis momentos de focus groups (três sessões para cada 

grupo de duas escolas) e cada sessão teve a duração média de três horas. O registo foi feito 

sobretudo por notas tiradas em cada sessão, complementada por gravação áudio. 

 

3.1.3. Métodos de análise 

A análise dos dados recolhidos baseou-se fundamentalmente na análise de conteúdo 

das transcrições efectuadas da gravação áudio das entrevistas e das notas de campo 

retiradas nas sessões de focus groups.  

Procurou-se seguir o que recomenda Stake quando afirma que “é fundamental perder 

o melhor tempo na análise dos melhores dados” (Stake, 1995, p.84), na selecção entre o 

que é central e periférico para que não se caia num amontoado de descrições sem rumo ou 

foco “onde o investigador se afunda” (Stake, 1995; p.85). Wolcott (cit in Stake, 1995) 

refere mesmo que “o ponto crítico na investigação qualitativa não é tanto acumular dados 

mas “filtrar” a grande parte dos dados que acumula. 

Neste sentido, procurou seguir-se o método de análise de dados apresentado por 

Huberman e Miles (1984) para as investigações qualitativas, que consiste, segundo o autor, 

em três actividades interactivas e contínuas: a) a redução dos dados – processo contínuo de 

selecção, simplificação, abstracção e transformação dos dados originais provenientes das 

observações de campo; b) a apresentação dos dados – organização dos dados de tal forma 
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que o pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir dos dados (textos 

narrativos, matrizes, gráficos, esquemas etc.); c) e o delineamento e verificação da 

conclusão – identificação de padrões, possíveis explicações, configurações e fluxos de 

causa e efeito, seguida de verificação, retornando às anotações de campo e à literatura, ou 

ainda replicando o achado em outro conjunto de dados.  

Ainda para a análise dos dados qualitativos, os autores referem que as grandes 

quantidades de dados devem ser divididas em unidades menores e, de seguida, reagrupadas 

em categorias que se relacionam entre si de forma a ressaltar padrões, temas e conceitos. 

Pois, analisar é isso mesmo, é o processo de ordenação dos dados, organizando-os em 

padrões, categorias e unidades básicas descritivas. Por sua vez, a interpretação envolve a 

atribuição de significado à análise, explicando os padrões encontrados e procurando 

relacionar as dimensões descritivas (Patton, 1986).  

Tendo em conta estes princípios e recomendações, os dados emergentes apresentados 

no capítulo que se segue resultam da análise de conteúdo da informação recolhida por 

métodos diversificados (análise documental, entrevistas e focus groups), e “filtrados” pela 

rede conceptual que move a problemática central desta dissertação. 

 

3.1.4. Matriz de investigação 

Para orientar o estudo e tendo em conta as questões de investigação definidas 

inicialmente, definiram-se temáticas a aprofundar como se pode observar na Tabela 4. 
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Tabela 4  

Matriz de investigação 

 

 

Procurou responder-se a questões como: Como se caracteriza o corpo docente? 

Como é que os grupos disciplinares estão organizados? Como é que os professores se 

sentem e o que fazem em relação aos resultados dos alunos? Como funciona o Projecto 

Educativo de Escola? Como funcionam os Departamentos Curriculares? Como se 

caracteriza o “ensino típico”? Como se pode caracterizar a dinâmica de 

aprendizagem/cultura pedagógica dos Departamentos? Como se podem caracterizar as 

eventuais dificuldades/obstáculos que os professores identificam no processo de ensino-

aprendizagem? A organização existente é facilitadora das aprendizagens? Que estratégias 

podem ser implementadas que tenham impacto nas aprendizagens dos alunos? Que tipo de 

reflexão é que os professores realizam sobre as aulas?  

Organização dos grupos Assuntos das reuniões 

 

Comunicação 

 

Materiais/documentos usados para reflexão 

 

Papel da Direcção Pedagógica/Conselho Pedagógico 

 

Implementação do Projecto Educativo de Escola 

 

Periodicidade das reuniões 

 

Pontos fortes/Pontos fracos 

Processo ensino-aprendizagem Preparação das aulas  

Aula "típica" 

 

Avaliação das aprendizagens 

 

Causas do insucesso 

 

Estratégias para o sucesso 

 

Percepção sobre os resultados dos alunos  

Percepção sobre pais/alunos 

Reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem 
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3.1.5. Cronograma 

Os dados foram recolhidos no ano lectivo 2006/2007 e início de 2007/2008. Para 

melhor clarificação sobre os passos metodológicos tomados, ilustramos os principais 

momentos e técnicas de recolha de dados, bem como os intervenientes (stakeholders) 

envolvidos em cada um deles, no cronograma da Tabela 5. 

 

Tabela 5 

Cronograma da avaliação. 

Técnica Calendarização 
Intervenientes  

Escola A Escola B Escola C Escola D  

Análise 

Documental 

Março-

Setembro 
-  

Entrevistas Abril 

1 Dir.Pedag. 

2 Del. Grupo 

4 Prof. “bons 

informantes” 

1 Dir. Pedag. 

2 Del. Grupo 

2 Prof. “bons 

informantes” 

1 Dir. Pedag. 

2 Del. Grupo 

2 Prof. “bons 

informantes” 

1 Dir. Pedag. 

2 Del. Grupo 

2 Prof. “bons 

informantes” 

22 

Focus 

Groups 

Abril 

Jun-Jul 

Setembro 

18 professores (Escola A) + 

14 professores (Escola B) 

12 professores (Escola C) + 

7 professores (Escola D) 
51 
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4. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

O capítulo que se segue começa por apresentar os principais resultados obtidos pelos 

mecanismos de recolha de dados. Posteriormente, interpretam-se e discutem-se as 

principais conclusões emergentes, procurando dar resposta às questões orientadoras desta 

dissertação. 

 

4.1. Apresentação dos Resultados 

4.1.1. Resultados da análise documental 

Caracterização das escolas 

Como já foi referido, as quatro escolas envolvidas neste estudo fazem parte de um 

grupo de gestão privado. As escolas em causa apresentam algumas características comuns, 

entre as quais, serem estabelecimentos de ensino particular e cooperativo (Decreto-Lei 

553/80, de 21 de Novembro), dotadas de paralelismo pedagógico e manterem com o 

Estado Português um Contrato de Associação, implicando a gratuitidade do ensino nelas 

ministradas. Os níveis de ensino leccionados vão desde o 5.º ao 12.º ano, ou seja, 2.º, 3.º 

ciclos e ensino secundário. A Escola B conta ainda com o 1.º ciclo, na sua oferta formativa. 

Resultante da análise documental efectuada, apresentamos na Tabela 6 os dados 

gerais que permitem caracterizar as escolas relativamente a: ano de abertura, zona 

geográfica em que se inserem, população escolar (alunos e professores) e aproveitamento 

escolar (taxas de retenção e classificações na prova de aferição nacional de 6.º ano).  
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Tabela 6 

Caracterização das quatro escolas em avaliação. 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

Ano de abertura 2005/2006 2005/2006 1987/1988 1992/1993 

Localização geográfica 

zona  

semi-urbana 

zona urbana zona rural zona rural 

Número de alunos
  

2.º ciclo 
 

373 283 272 83 

(Total) (674) (815) (1316) (380) 

Número de 

professores 

2.º ciclo 
 

14 18 12 7 

(Total) (56) (57) (98) (38) 

Taxa de retenção  

Final do 2.º 

ciclo 

15,3% 8,3% 5,4% 12,5% 

Média nas Provas de 

Aferição Nacionais – 

6.º ano 

Língua 

Portuguesa 

3,65 3,52 3,42 3,81 

Matemática 3,49 3,29 3,43 3,00 

Nota: Dados referentes ao ano lectivo de 2006/2007. 

 

Da análise da Tabela 6 sobressai de imediato uma clara distinção entre as escolas no 

que concerne à sua antiguidade. As Escolas A e B iniciaram a sua actividade em 

2005/2006, enquanto as Escolas C e D contam com mais de cerca de quinze anos de 

diferença, em relação às primeiras. São também as Escolas C e D que se inscrevem numa 

zona essencialmente rural.  

Quanto à população escolar, destaca-se a Escola D, por ser a que apresenta uma 

dimensão populacional mais reduzida; tanto no que respeita ao número de alunos, como ao 

número de professores. As restantes três escolas podem considerar-se de médias a grandes 
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dimensões, compreendendo uma população superior a seiscentos (Escola A) a até cerca de 

mil e trezentos alunos (Escola C). Ainda nestas três escolas, no segundo ciclo, o número de 

alunos e professores inverte-se relativamente à população total. Isto é, destas três unidades, 

a escola que conta com um menor número de alunos e professores no segundo ciclo é 

aquela que, no total, tem uma maior dimensão populacional (Escola C).  

Relativamente ao aproveitamento escolar, no final do segundo ciclo, a Escola A 

evidencia-se pela taxa de retenção mais elevada (15,3%) e a Escola C pela taxa mais 

reduzida (5,4%). Nas Provas de Aferição Nacional, de 6.º ano, a Língua Portuguesa, é a 

Escola D que apresenta melhor média (3,81) e, a Matemática, a Escola A (3,49). As médias 

mais baixas, a Língua Portuguesa, pertencem à Escola C (3,42); e a Matemática, à Escola 

D (3,00). 

 

Caracterização dos professores 

Ainda resultante da análise documental, traçaram-se os perfis dos professores das 

quatro escolas em análise, que leccionam as disciplinas de Ciências da 

Natureza/Matemática e Língua Portuguesa, do 2.º ciclo. Dessa análise resultou a Tabela 7 

que resume, por um lado, a média de idades, por outro, o percurso académico e 

profissional dos docentes. 

 

  



56 AVALIAR PARA MELHORAR A ESCOLA: PONTOS DE VISTA DE PROFESSORES 

 

 

Tabela 7 

Caracterização dos professores de Língua Portuguesa, Ciências da Natureza/Matemática, 

do 2.º ciclo, da Escola A, Escola B, Escola C e Escola D. 

Nota 1: Dados referentes ao ano lectivo de 2006/2007. 

Nota 2: Os dados entre parêntesis correspondem ao número de professores nas condições 

indicadas. 

 

Ao observarmos a Tabela 7, verificamos que a média das idades dos professores 

pertencentes às Escolas A e B (cerca de 29 anos) é substancialmente mais baixa em 

comparação à Escola C (42,5 anos) e Escola D (46,5 anos). Ou seja, o corpo docente, à 

semelhança das próprias escolas (Tabela 6) é jovem, nas Escolas A e B; enquanto nas 

Escolas C e D é mais envelhecido. 

Em relação ao percurso formativo dos docentes, verificamos que, dos professores 

analisados, 60% obtiveram o seu grau de ensino superior em escolas superiores de 

educação, sendo que, na Escola A a totalidade dos professores assume essa característica. 

 

 

N.º 

de 

Profs 

Média 

idades 

Instituição de ensino superior 

frequentada 
Estágio 

Experiência 

de ensino 

anterior 

E
sc

o
la

 A
 C.Natureza/ 

Matemática 
9 29 Escolas Superiores de Educação (9) Profissionalização (9) 

Sim (5) 

Não (4) 

Língua 

Portuguesa 
5 29,8 Escolas Superiores de Educação (5) Profissionalização (5) 

Sim (3) 

Não (2) 

E
sc

o
la

 B
 C.Natureza/ 

Matemática 
12 28,5 

Escolas Superiores de Educação (8)  

Instituto Superior de Ciências 

Educativas (4) 

Profissionalização (12) 
Sim (6) 

Não (6) 

Língua 

Portuguesa 
6 29,5 Escolas Superiores de Educação (6) Profissionalização (6) Sim (6) 

E
sc

o
la

 C
 

C.Natureza/ 

Matemática 
6 41 

Escolas Superiores de Educação (3) 

Institutos Superiores de Engenharia (3) 

Sim – Após Bacharelato (3) 

Sim – Integrado na Lic. (3) 

Sim (4) 

Não (1) 

Língua 

Portuguesa 
6 44 

Escolas Superiores de Educação (1)  

Instituto Superior de Ciências 

Educativas (1)  

Universidade (4) 

Sim – Após Lic. (5)  

Sim – Integrado na Lic. (1) 

Sim (3) 

Não (2) 

E
sc

o
la

 D
 C.Natureza/ 

Matemática 
4 48 Universidade (4) 

Profissionalização (2)  

Não Profissionalização (2) 

Sim (3) 

Não (1) 

Língua 

Portuguesa 
3 45 Universidade (3) Profissionalização (3) 

Sim (1) 

Não (2) 
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Apenas 11% dos docentes frequentaram estabelecimentos de ensino superior universitário, 

verificando-se isso a 100% dos professores observado na Escola D. Apenas dois 

professores (Escola D) não tinham, até então, profissionalização. A maioria dos docentes 

(60%) já tinha experiência no ensino antes de estarem a leccionar nestas quatro escolas. 

É de referir ainda que, uma vez que estas quatro escolas integram um grupo de 

gestão privada, as linhas orientadoras da política de recursos humanos subjacente é comum 

e vai no sentido de estabilizar quadros de pessoal. Nas Escolas C e B, as mais antigas, a 

esmagadora maioria dos professores faz parte dos quadros de pessoal efectivo. Nas outras 

duas escolas, uma vez que, na data da realização do estudo, se encontravam no seu 

segundo ano de funcionamento, os docentes ainda não se encontravam efectivos. 

Caracterização dos projectos educativos de escola 

Os Projectos Educativos de Escola (PEE) das unidades escolares do grupo foram 

objecto de avaliação num estudo conduzido pelo Departamento de Avaliação do grupo de 

gestão das escolas em causa, em 2005. Decorrente dessa avaliação, classificou-se cada 

documento de Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3. Resumidamente, os PEE de Tipo 1 são aqueles que 

se consideram ambíguos, de difícil compreensão, pouco orientadores, pouco articulados 

com as orientações. No Tipo 2 inscrevem-se os PEE ainda com algumas ambiguidades, 

que apresentam alguma articulação entre as partes constituintes e as orientações e que dão 

orientações mas pouco precisas e algo genéricas. Do Tipo 3 são os PEE que são de fácil 

compreensão, têm um fio condutor claro e consistente entre as suas partes constituintes que 

orientam o leitor para as finalidades essenciais do projecto e da organização; apresentam 

uma forte articulação com as orientações provenientes do currículo nacional proposto, da 

administração do grupo e com a realidade concreta da sua comunidade educativa; e dão 

orientações claras, apoiando os actores educativos a desenvolver acções concretas 

relativamente à organização dos processos de ensino/aprendizagem/avaliação e ao 
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funcionamento pedagógico da unidade escolar, tendo em conta o contexto concreto dos 

diferentes grupos e intervenientes.  

Usando esta tipologia, apenas o Projecto Educativo da Escola A se enquadrou no 

Tipo 3. O PEE da Escola B considerou-se ser do Tipo 2 e os das Escolas C e D 

apresentaram características, tanto do Tipo 1 como do Tipo 2. Isto é, no global, a avaliação 

dos Projectos Educativos das quatro escolas em análise, evidenciou uma estrutura e 

organização do próprio documento bastante variável, com ambiguidades várias e falta de 

clareza, não podendo ser considerados, de facto, projectos educativos verdadeiramente 

orientadores da acção (excepto o PEE da Escola A). A sua relação com a vida pedagógica 

e curricular da escola nem sempre se verificou perceptível.  

Caracterização dos Sistemas de Apoio às Aprendizagens dos Alunos (SAAA) 

Também decorrente de uma avaliação realizada pelo Departamento de Avaliação aos 

sistemas de estudo às aprendizagens dos alunos em 2005, observou-se que, no geral, não 

estavam expressamente definidas finalidades que, em princípio, deveriam orientar o 

trabalho de professores e alunos, indiciando que estes SAAA não estavam devidamente 

integrados em Projectos Educativos e Curriculares, nem é muito clara a sua relação com as 

aprendizagens. 

De acordo com os dados recolhidos e analisados, a natureza destes apoios estava 

muito marcada pelas práticas mais tradicionais utilizadas nas aulas ditas “normais”. Trata-

se de uma situação que indicia que, nestes apoios, os alunos tinham acesso ao mesmo tipo 

de oportunidades de aprendizagem que lhes são criadas nas aulas.  

As salas de estudo, as aulas de apoio à preparação de exames e as academias de 

variadas naturezas eram os sistemas predominantes nestas quatro escolas. A Escola B 

apresentava ainda um forte sistema de tutorias. A Matemática, a Língua Portuguesa e as 

Línguas Estrangeiras eram as disciplinas mais presentes neste tipo de apoios. 
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4.1.2. Resultados da análise das entrevistas 

As vinte e duas entrevistas realizadas a directores pedagógicos, delegados dos grupos 

disciplinares em análise e a outros professores referenciados pelas direcções pedagógicas, 

considerados “bons informantes” permitiram recolher informação de natureza diversa, 

onde da análise de conteúdo efectuada (Anexo 3) se realçaram quatro categorias: A. 

Organização e dinâmicas dos grupos disciplinares; B. Processo ensino-aprendizagem; C. 

Formação/Reflexão; e D. Avaliação de escola. 

Mais concretamente, em relação à organização e dinâmicas dos grupos disciplinares, 

verifica-se que as principais considerações dos entrevistados foram sobre: a) a 

periodicidade das reuniões; b) os principais assuntos abordados; c) o papel dos principais 

órgãos da escola – nomeadamente, Direcção Pedagógica e Conselho Pedagógico – no 

desenvolvimento dos trabalhos dos grupos disciplinares; d) como se caracterizam os 

principais mecanismos de comunicação entre os órgãos; e e) os pontos fortes/pontos fracos 

deste tipo de organização.  

Quanto ao processo ensino-aprendizagem, os entrevistados a) descreveram o que 

seria uma aula “típica”; b) caracterizaram alguns procedimentos de avaliação das 

aprendizagens; c) apontaram as principais causas de insucesso dos alunos; bem como d) as 

estratégias mais usadas no seu combate; e) fizeram um balanço sobre os resultados dos 

alunos e da aplicação destas estratégias; e, por fim, f) alguns deles ainda teceram algumas 

considerações sobre a sua percepção sobre os alunos e pais no geral.  

Sobre formação/reflexão centraram-se essencialmente na opinião acerca da 

observação de aulas. E relativamente à avaliação pronunciaram sobre a sua utilidade, a 

reacção dos professores e requisitos fundamentais que consideram ser pertinentes para a 

realização de uma boa avaliação de escolas. 
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Para cada uma das referidas temáticas referidas, descrevemos, de seguida, as 

principais opiniões/considerações dos entrevistados, por escola, dando exemplo de 

algumas citações. No Anexo 4 mostra-se uma tabela resumo com as principais categorias e 

sub-categorias emergentes das entrevistas. 

Organização e dinâmicas dos grupos disciplinares 

Escola A 

A respeito da organização e dinâmicas dos grupos disciplinares, os professores 

entrevistados da Escola A referem que formalmente reúnem duas vezes por mês, isto é 

cerca de quatro vezes por período mas que informalmente é praticamente todos os dias:  

“(…) sentimos que [uma vez por mês] não era suficiente, então decidimos reunir quatro 

vezes por período, ou mais se for necessário.” (Escola A, PLP) 

“Debatemos diariamente, em conversas informais, o que fizeste, como é que correu, como é 

que os alunos reagiram. Seja na sala de professores, no corredor ou no bar.” (Escola A, PLP). 

 

Os professores sublinham que as reuniões de grupos disciplinares servem 

essencialmente para planificarem as aulas em conjunto, produzir e partilhar materiais que 

considerem interessantes, discutir estratégias e experiências e os resultados dessas mesmas 

estratégias:  

“Falamos de tudo o que acharmos pertinente, materiais novos que tenhamos descoberto, 

fichas de trabalho que alguma de nós tenha feito, alguma experiência de sala de aula. 

Trocamos muitas impressões, pedimos ajuda, tiramos dúvidas.” (Escola A, PM2) 

“Reunimos para planificação de aulas, verificação e reflexão sobre os resultados obtidos, 

estratégias. Há mesmo um trabalho de partilha de experiências.” (Escola A, PCN1).  
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O Director Pedagógico sublinha ainda que o principal objectivo dessas reuniões deve 

ser pensar em estratégias que visam ao sucesso dos alunos. 

É notório o trabalho colaborativo entre os docentes, que, de facto, se servem das 

reuniões de grupo para preparar, discutir e planear todo o trabalho que é desenvolvido para 

os alunos. Há pois uma forte uniformização de procedimentos, não só pela forte 

organização imposta pela Direcção Pedagógica, mas também pela forte partilha entre os 

professores:  

“Tudo está metodicamente organizado. Mas também há muitas coisas que aprendemos por 

ver o colega a fazer uma coisa que resultou.” (Escola A, DLP); “Uniformizamos os 

conteúdos que vamos dar.” (Escola A, DLP) 

 

O papel da Direcção Pedagógica da Escola A revela-se bastante regulador das 

práticas. A Delegada de Língua Portuguesa refere mesmo que:  

“A Direcção é muito precisa. Não há margem para dúvida para os professores. Sabemos que 

temos que ir por aqui. (…) Falamos todos uma linguagem muito idêntica. (…) Ele [o 

director] é tão objectivo naquilo que se pretende que é difícil não fazermos bem. Não há 

forma de não compreendermos a mensagem.” (Escola A, DLP).  

 

O Director Pedagógico justifica esta forte directividade para todos trabalharem com 

vista à concretização dos mesmos objectivos e que as suas principais preocupações são 

fomentar um real trabalho de grupo, pois acredita que só assim se conseguirão encontrar as 

estratégias mais eficazes para o aproveitamento dos alunos:  

“É uma preocupação constante da Direcção fomentar esse trabalho e existem várias 

estratégias dentro desta instituição que asseguram isso. Tenho a certeza que o trabalho 

individual em nada beneficia uma boa prática pedagógica. Deve ser debatida, discutida 

sempre em grupo disciplinar tendo como objectivo encontrar estratégias que veiculem a um 
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bom aproveitamento. (…) O espírito de grupo tem que existir sempre, que numa visita de 

estudo, a um laboratório, numa actividade, deve existir sempre uma cooperação.” (Escola A, 

DP). 

 

A este tipo de organização os entrevistados atribuem apenas aspectos positivos. Em 

particular, identificam no trabalho colaborativo a oportunidade de partilhar experiências e 

debater com os colegas as melhores estratégias face às dificuldades sentidas. Outras das 

vantagens referidas associadas é a optimização de esforços e recursos:  

“Traz resultados práticos porque em vez de ser uma pessoa só a pensar em tudo, unimos 

esforço e há sempre novas ideias, repartindo o trabalho.” (Escola A, PCN1) 

“Todos têm conhecimento do trabalho uns dos outros. Há uma partilha imensa. Tentamos 

maximizar o tempo dividindo o trabalho e partilhando. Tentamos tirar o máximo 

aproveitando o tempo para fazer ainda mais do que se estivéssemos a trabalhar cada um no 

seu cantinho.” (Escola A, DLP) 

 

Este facto é ainda mais valorizado uma vez que a maior parte dos professores desta 

escola está em início de carreira:  

“Como estou em início de carreira, quanto mais informação absorver melhor. Há que 

assumir as fragilidades e assumi-las perante os colegas para tentar superá-las. Em conjunto 

se calhar resulta melhor. Espero que este clima de partilha e trabalho de equipa resulte por 

muito tempo, para não estagnar. Apoiamo-nos muito uns aos outros a todos os níveis.” 

(Escola A, PLP).  

 

Escola B 

Os professores da Escola B reúnem em grupo, normalmente, uma vez por mês, após 

a realização do Conselho Pedagógico. As reuniões servem essencialmente para apresentar 
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as informações vindas do Conselho Pedagógico, verificar as planificações das aulas e 

discutir estratégias a aplicar perante as dificuldades dos alunos detectadas. Em grupo mais 

restrito, por exemplo, por ano de escolaridade, os professores têm necessidade de reunir 

mais vezes para definirem materiais mais específicos. 

A comunicação entre os diferentes órgãos estabelece-se através das actas elaboradas 

por reunião mas também por via directa, quer no Conselho Pedagógico, quer em Reunião 

Geral de Professores. 

Quanto à escolha dos vários coordenadores, a Directora Pedagógica explica que, 

dada pouca idade da escola, não foi possível seleccionar essas figuras com base em factos 

bem fundamentados: “As escolhas dos coordenadores, no início foram aleatórias, porque não 

conhecia ninguém. Depois vou procurando ajustar.” (Escola B, DP). Reconhece-se, porém que 

devem reunir determinadas características, por exemplo, saber trabalhar em equipa, 

capacidade de trabalho, dinâmica e humildade. 

A Directora Pedagógica assume um papel relevante na promoção do trabalho 

colaborativo no seio dos grupos:  

“Peço que haja também essa discussão de grupo para as estratégias de aula pedi aos 

delegados que acompanhassem os problemas identificados nas turmas, para além do 

conselho de turma. Para se ajudarem mutuamente. (…) Acho que as pessoas percebem que 

sozinhas fazem muito pouco. (…) Um professor quando identifica um problema deve falar 

com os colegas para em conjunto tentar resolvê-lo. (…) Sentem que não sabem tudo mas que 

podem aprender uns com os outros.” (Escola B, DP). 

  

Seguirem o mesmo ritmo é entendido também como uma vantagem para a 

prossecução dos objectivos pretendidos: “há momentos marcantes em que é necessário que 

estejam no mesmo ritmo, eles acabam por fazer um trabalho de planificação muito acompanhado 

entre todos.” (Escola B, DP). 
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Ainda a Directora Pedagógica realça a importância Conselho Pedagógico como 

órgão onde se discutem e se tomam as principais decisões ao nível da escola:  

“Considero que é um grupo muito importante porque está representada a escola toda e é aqui 

que se discutem tudo o que tenha a ver com a vida da escola. Definimos objectivos, 

estratégias, analisamos os resultados e verificamos se nos estamos a distanciar ou não. 

Definimos a organização da escola. Depois os departamentos levam a discussão aos grupos e 

trazem para a próxima reunião.” (Escola B, DP).  

 

Por último, relativamente à organização e dinâmica dos grupos na Escola B, os 

professores entrevistados apontam dois aspectos a melhorar. Por um lado, a especialização 

por ciclo e a especialização por área disciplinar, nas reuniões de trabalho. Por outro, a 

procura de uniformização que implica, por vezes, terem que adaptar os diferentes ritmos, 

apesar de também reconhecer as suas vantagens.  

Como aspectos positivos os professores realçam a boa relação existente entre eles, a 

partilha de experiências e o facto de trabalharem todos para o mesmo objectivo:  

“Penso que esta organização dos grupos está a resultar bem, partilhamos todas as 

informações, tentamos superar as dificuldades em conjunto.” (Escola B, DLP) 

 “Os novos procuram-nos muito para colocar questões sobre a melhor maneira de dar 

determinado conteúdo.” (Escola B, DLP).  

 

Também o facto de poderem debater estratégias com pessoas de outras escolas é 

entendida como uma grande mais-valia, apesar que poder ser ainda melhor potenciada:  

“Por exemplo a professora de matemática é a primeira a reconhecer que tem muito a 

aprender e adora quando eu lhe proporciono ir a [outras escolas do grupo] falar com outros 

professores. (…) Acho que poderia haver mais partilha de experiências entre as escolas.” 

(Escola B, DP). 
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Escola C 

Os docentes entrevistados na Escola C referem que, ordinariamente todos os meses 

reúnem em Conselho Pedagógico, depois em Departamento Curricular e de seguida em 

Grupo Disciplinar. A ordem de trabalhos dessas reuniões decorre, normalmente das 

informações do Conselho Pedagógico e serve também para aferirem a planificação dos 

conteúdos, metodologias e prepararem materiais. Além dessas reuniões formais, os 

professores salientam a partilha informal diária, fruto da longa convivência e boa relação 

existente entre eles. 

A comunicação é feita essencialmente através de actas/memorandos ou relatórios 

apresentados em Conselho Pedagógico e depois transmitidos a toda a escola. Não obstante, 

caso seja necessário, transmite-se a informação oralmente directamente às pessoas em 

causa. Entre os diversos órgãos da escola, o procedimento de comunicação habitual é 

descrito da seguinte forma:  

“A Direcção pede ao Departamento, o Departamento pede ao Grupo e depois o Grupo define 

estratégias que vão ao Conselho Pedagógico e depois podem ser estendidas pela escola.” 

(Escola C, DLP).  

 

Relativamente à receptividade da Direcção, o Director Pedagógico da Escola C 

sublinha que os docentes têm sempre abertura para falar com a Direcção, privilegiando, no 

entanto, os canais oficiais de comunicação. 

Quanto à escolha dos líderes intermédios, coordenadores de departamento curricular 

ou delegados de grupo, são escolhidos pela Direcção com base em critérios rigorosos, 

justifica o Director Pedagógico da Escola C, tendo em vista assegurar um bom 

desempenho. O Director realça o papel intermediário fundamental dessas pessoas na escola 

e entende que o seu perfil deve caracterizar-se essencialmente pela responsabilidade, 

organização, dedicação e capacidade relacional e de mobilização dos restantes professores:  
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“São identificadas tendo em conta o seu historial na escola e o que a Direcção lhes reconhece 

como sendo positivo: responsabilidade, dedicação, organização, relação com os outros 

professores. (…) São pessoas a quem se reconhece sentido de responsabilidade e que sirvam 

de motores depois nos grupos e trabalhar no terreno com os professores. Estão na primeira 

linha de chefia. (…) Um bom líder deve ter uma vertente humana que lhe possibilite ser um 

elemento conciliador e não um elemento que vá causar conflitos.” (Escola C, DP) 

 

A importância do Conselho Pedagógico é também sublinhada nas entrevistas desta 

escola, sobretudo ao nível de definição de metas comuns, discussão de estratégias e de 

monitorização.  

Quanto à consideração do Projecto Educativo de Escola (PEE) na definição das 

estratégias a adoptar, os entrevistados referem que:  

“As actividades são pensadas em articulação com as orientações do Conselho Pedagógico, 

do Projecto Educativo de Escola e Projecto Curricular de Escola. (…) Tentamos que as 

actividades vão ao encontro do Projecto Educativo. A própria Direcção, quando aprova essas 

actividades aprova com base no PEE.” (Escola C, DLP) 

 

O ponto que os entrevistados mais destacam pela positiva ao nível da organização da 

escola é a forte partilha de experiências, tanto em momentos formais como informais:  

 “Debatemos questões pedagógicas e também disciplinares. Pergunto a opinião do colega de 

como ele agiria. Acho que saímos todos beneficiados com essa partilha, especialmente os 

alunos.” (Escola C, PLP) 

“Já estamos na escola há muito tempo, criam-se laços. E quando temos algum problema ou 

situação diferente falamos sempre uns com os outros na sala de professores. Há sempre uma 

partilha de experiências.” (Escola C, PLP).  
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Escola D 

A Escola D tem igualmente calendarizadas as suas reuniões ordinárias, numa lógica 

mensal e decorrente da realização do Conselho Pedagógico, ou sempre que necessário. Em 

termos informais, os entrevistados fazem referência, por exemplo, à troca de sugestões 

sobre estratégias utilizadas. Nas reuniões os docentes discutem conteúdos, fazem o balanço 

das planificações, trocam experiências e informações, preparam materiais, partilham 

dificuldades, etc.. No Conselho Pedagógico, uma das temáticas recorrentes é, com base nos 

resultados, dar orientações pedagógicas aos professores. 

Quanto a materiais de discussão usados nessas reuniões, os entrevistados apenas se 

referem à legislação distribuída, havendo a abertura para reflectir sobre outros documentos 

caso algum colega leve. 

Ao nível da comunicação, consideram-na eficaz. Funciona sobretudo através das 

actas das reuniões ou oralmente, sendo que é bidireccional, ou seja, pode surgir de ambas 

as partes. Segundo realça o Director Pedagógico, pretende-se que haja “canal aberto”. 

A escolha dos coordenadores na Escola D prende-se essencialmente com o tempo de 

serviço dos professores: “No fim do ano lectivo decide-se quem vai ocupar os cargos, tendo em 

conta o tempo de serviço das pessoas, preocupação em dar em continuidade ao trabalho das 

pessoas.” (Escola D, DP). 

No que ao Projecto Educativo diz respeito, os entrevistados declaram que é 

articulado de forma consciente com as estratégias mas sem ser ao pormenor: “O PEE é o 

ponto de partida para a definição das estratégias dos grupos, de uma forma consciente.” (Escola D, 

DP). 

No balanço solicitado relativamente à organização na Escola D, os entrevistados 

destacam mais pontos fracos que fortes. O Director Pedagógico começa por particularizar 

as maiores fragilidades em um dos grupos disciplinares, sobretudo da dinâmica pedagógica 

e actualização das práticas de alguns docentes mais antigos. Por outro lado, a delegada de 
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grupo de Ciências da Natureza, aponta como dificuldade acompanhar os professores que 

não são propriamente a área dela, neste sentido, sugere que devia haver uma maior 

especialização. Outra das críticas apontadas, agora pela delegada de grupo de Língua 

Portuguesa, prende-se com a falta de tempo. Para além destas, a maior condicionante 

indicada prende-se à própria dimensão da escola, cujo corpo docente é reduzido, levando a 

que os grupos disciplinares sejam constituídos por um escasso número de professores.  

Outro dos aspectos mais referidos que devia ser melhorado tem a ver com o pouco 

trabalho colaborativo existente, na óptica de alguns participantes. Existe uma boa relação 

entre os professores, mas nem sempre há disponibilidade e receptividade por parte dos 

colegas para discutir as situações podendo. Sugerem, por exemplo, que haja momentos 

próprios de reflexão em conjunto, para além dos momentos informais fora da sala de aula. 

Há, no entanto, a visão contrária que faz referência à partilha efectiva de 

experiências, de materiais e de trabalho que existe entre os docentes. 

 

Processo ensino-aprendizagem 

Escola A 

Nas entrevistas, os professores da Escola A, relativamente ao processo 

ensino/aprendizagem, referem que o seu objectivo final é a formação integral do aluno:  

“Aproveitamos todas as situações para trabalhar não só os conteúdos mas também as 

competências de formação integral do aluno. Não deixamos que em nenhuma aula ninguém 

minimize o outro. Desde a postura física a todos os aspectos. Faz parte da própria cultura da 

escola.” (Escola A, DLP).  
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Esclarecem que procuram orientar tipicamente as aulas a partir de situações práticas, 

enquadrando os conteúdos na realidade do dia-a-dia e realizando trabalhos de campo, na 

área das Ciências:  

“Se for um conteúdo totalmente novo, costumamos pegar a situações do dia-a-dia, 

perguntamos o que eles acham daquilo, como se pode aplicar aquele conceito na vida deles, 

sempre ao encontro à realidade deles.” (Escola A, DM/CN);  

“Os conteúdos gramaticais são estudados a partir de um texto de forma a chegarem por eles à 

conclusão. (…) Utilizar coisas que eles usem todos os dias veiculando esses conteúdos.” 

(Escola A, DLP). 

 

Um dos professores entrevistados faz referência à utilização do manual, justificada 

pela “segurança” que dá aos alunos. A tónica é, contudo, colocada em exercícios práticos 

para que o aluno tenha um papel activo na sua aprendizagem e aprenda pela sua própria 

descoberta, desenvolvendo o raciocínio, para que as aprendizagens sejam consolidadas e 

transferidas, não só naquele momento, mas sempre no futuro. Neste sentido, incentivam ao 

máximo a participação dos alunos: 

“Abordar um novo conteúdo, não chegar e colocar uma definição mas pelo método da 

descoberta, perceber se eles já ouviram falar, que percepção é que têm para perceber até que 

ponto é preciso ir mais a fundo. Sempre uma aplicação prática.” (Escola A, PM2) 

“Tentamos que sejam os alunos a lá chegar sem "darmos tudo feitinho.” (Escola A, PCN1) 

“Tentamos sempre que tenham sempre parte activa em cada aula. Que não estejam lá só para 

nos ouvir mas que participem activamente na aula. (…) É uma estratégia comum a todos as 

disciplinas. Para nós percebermos se os conteúdos estão a ser assimilados, para os desinibir 

um bocadinho, para perceberem que estão ali a fazer alguma coisa, que têm que aprender 

porque vão ter que responder a qualquer momento. Estamos a incentivar a participação deles 

ao máximo nas aulas.” (Escola A, PM2). 
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Outra das metodologias usadas é fazer resumos ou a revisão de conteúdos 

leccionados, no início de cada aula, como forma de enquadramento da matéria, ou no final, 

relativamente à matéria daquela lição. 

O trabalho entre pares, na mesma turma ou entre turmas é também uma das 

estratégias utilizadas. As principais vantagens de corrigirem os trabalhos uns dos outros 

resulta, por exemplo, na “tomada de consciência” por parte dos alunos, não só em relação 

aos “erros”, mas também em relação ao respeito desenvolvido entre colegas. 

Quando questionados sobre as principais causas do insucesso dos alunos, os 

professores entrevistados da Escola A apontam, em primeiro lugar, as dificuldades 

cognitivas (sobretudo ao nível da interpretação, raciocínio e memorização), as baixas 

expectativas (em particular em relação à Matemática), a falta de interesse em relação à 

escola e a falta de pré-requisitos as diferenças entre ciclos. Também a falta de escolaridade 

e interesse dos pais e a falta de regras/hábitos de estudo dos alunos. Relativamente a 

dificuldades sentidas pelos professores no próprio acto de ensinar, prendem-se com a 

heterogeneidade dos alunos:  

“Tenho sentido dificuldades em chegar ao nível de todos em lidar com os diferentes ritmos 

dos alunos nas aulas. Ir para a frente com os alunos que já sabem e trazer os alunos com 

dificuldades para esse patamar. Precisava de me desdobrar para todos os alunos.” (Escola A, 

PLP). 

 

Perante estes obstáculos, os docentes sublinham a utilidade das Áreas Curriculares 

Não Disciplinares, particularmente o Estudo Acompanhado. O sucesso desta estratégia, na 

opinião de um dos professores, está associado ao facto de estarem dois professores a 

dinamizar. A postura dos professores também é tida como fundamental, nomeadamente, a 

constante procura de melhoria, a receptividade a novas estratégias, a insatisfação e a 

preocupação em estarem actualizados:  
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“Podemos sempre melhorar mas o que já fazemos.(…) Às vezes podemos ter medo de 

experimentar coisas novas, podemos ser mais abertos, não ter medo.” (Escola A, PCN1) 

 “Nesta área nunca podemos estar satisfeitos, temos que querer sempre mais e melhor. Tem 

que existir uma preocupação constante por parte da Direcção Pedagógica, por parte dos 

professores para que as nossas estratégias possam ser actualizadas e adaptadas em função do 

que são os problemas das disciplinas, as tendências dos alunos, as características do meio em 

que estamos inseridos. E a partir daí levarmos os alunos ao sucesso.” (Escola A, DP);  

 

Outra estratégia a que têm recorrido frequentemente é o trabalho entre pares, a 

fazerem hetero-avaliação, trabalho de grupo ou mesmo tutorias, onde os alunos com maior 

facilidade ajudam os outros. Os jogos, desafios e competições nas várias áreas são também 

estratégias utilizadas para estimularem o desenvolvimento dos alunos, bem como os 

exercícios práticos e fichas de trabalho. Para além destas, foram também indicadas, as 

apresentações orais, o recurso a filmes e a jogos e exercícios mais lúdicos. Os professores 

reconhecem que não diversificam mais as actividades, muitas vezes por falta de tempo. 

Os professores da Escola A consideram que também eles poderão ter um importante 

contributo nas aprendizagens e na formação dos alunos, pelo exemplo, pela diversificação 

de estratégias e pelo reforço positivo e interacção com aqueles: 

“Todos os professores tentam aplicar o mesmo tipo de atitudes, serem exigentes mas 

correctos. Terem autoridade mas serem tolerantes.” (Escola A, DLP) 

“Tentamos fazer o melhor. Tentamos individualizar ao máximo. Estratégias o mais 

diversificadas possível.” (Escola A, DLP) 

“Reforçando tudo o que estamos a fazer, estando alerta, envolvendo-os, experimentando 

outras estratégias.” (Escola A, DLP) 

 

Noutra perspectiva, também consideram que a articulação com pais poderia ser um 

contributo benéfico para as aprendizagens dos alunos.  
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Em relação aos resultados, a maioria dos entrevistados da Escola A consideram-nos 

globalmente positivos. No entanto dois dos professores sentem que os resultados ainda não 

são os esperados, causando uma certa frustração e sentimento que poderiam ter feito mais 

ou melhor:  

“Às sentimo-nos frustrados por não ver logo os resultados. Às vezes parece que as coisas 

estão a correr bem e depois os resultados não têm nada a ver. Tentamos perceber porque é 

que não resultou. Olhamos para trás e pensamos “isto se calhar pode ser melhorado”.” 

(Escola A, PLP) 

“Saímos sempre com a sensação que podemos fazer sempre mais qualquer coisa.” (Escola A, 

DM/CN). 

 

Escola B 

Os docentes entrevistados na Escola B, descrevem uma aula “típica” dividida em 

momentos mais teóricos, expositivos e em momentos mais práticos, de resolução de 

exercícios, sobretudo com base no manual. A correcção dos trabalhos de casa, a revisão e 

resumo de conteúdos e apresentações orais são outros dos momentos mais referidos. O 

recurso a Power Points é referido por um professor bem como o trabalho entre pares. 

Os entrevistados explicam que a planificação das aulas é da responsabilidade 

individual de cada professo, no entanto, pensa que não diferem muito uns dos outros. 

Algumas das estratégias são uniformizadas na escola, nomeadamente, testes escritos, 

fichas de trabalho e os trabalhos de casa. 

Das principais causas de insucesso apontadas pelos professores da Escola B estão a 

falta de apoio dos pais e o meio de onde vêm os alunos, a falta de hábitos de estudo e a 

falta de pré-requisitos, a falta de recursos e a heterogeneidade dos alunos. 
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Como principais estratégias, os entrevistados realçam os desafios, jogos e concursos, 

o uso do dicionário nas aulas, o Estudo Acompanhado e as salas de estudo, a participação 

dos alunos, sobretudo oralmente e a articulação com os pais. Manifestam também a 

preocupação em utilizar estratégias apelativas, por exemplo, através de Power Points e 

jogos. A resolução de problemas e as sínteses que são pedidas aos alunos com maiores 

dificuldades têm trazido também bons resultados, assim como o trabalho entre pares:  

“Colocamos muitas situações problemáticas para serem eles a chegarem lá.” (Escola B, 

DM/CN) 

“Alguns alunos têm que fazer sínteses das aulas às disciplinas que tiveram negativas, isso 

também tem resultado bem.” (Escola B, DM/CN) 

“Trabalhamos muito a pares, resulta muito bem, alunos com mais dificuldades com alunos 

com menos.” (Escola B, PLP).  

 

Os professores referem igualmente a importância do reforço positivo e a motivação 

que dão aos alunos. Os entrevistados consideram ainda que, se tivessem mais tempo e mais 

recursos, as coisas poderiam correr ainda melhor: “O que poderia melhorar? A escola ter mais 

materiais para motivar os alunos.” (Escola B, DM/CN); “Mais tempo para as aulas.” (Escola B, 

PLP).  

Sobre os resultados, uma das professoras considera que tem havido uma melhoria, 

sendo globalmente satisfatórios: “Houve uma melhoria razoável. (…) Os resultados têm sido 

bastante satisfatórios.” (Escola B, PLP). 

Escola C 

Os professores da Escola C, enquanto entrevistados, descrevem uma aula “típica” 

conduzida com base no manual, por conter os textos e exercícios a serem resolvidos: “O 

manual é essencial. Estão muito bem conseguidos a Matemática. Apesar disso, antes de verem as 

soluções no manual, dou-lhes exemplos práticos e esquematizo no quadro.” (Escola C, PM/CN);; 
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mas também porque seria um desperdício se não os usassem: “O manual e essencial porque 

não vamos mandar os alunos comprarem para depois não o utilizarmos.” (Escola C, PLP). Para 

além do manual, o dicionário e alguns guiões de trabalho surgem como materiais 

relevantes para a boa condução da aula. O recurso a técnicas multimédia, por exemplo, 

vídeos, imagens projectadas, são frequentemente utilizados, sobretudo nas Ciências da 

Natureza. Só não são mais por limitação de recursos. 

A apresentação da temática no início da aula, através do sumário, e um resumo da 

aula, no final, feito pelos alunos, são procedimentos diários: “Começa pelo sumário. Mostrar 

o tema da aula.” (Escola C, DM/CN); “No final da aula é feito o resumo do trabalho desenvolvido. 

Feito pelos alunos com orientação do professor.” (Escola C, DM/CN). Entre estes dois 

momentos, depois de uma parte mais expositiva, a resolução de exercícios e a envolvência 

e participação dos alunos são tidos como rotinas importantes: “Trabalho expositivo, 

confrontação de ideias e depois é exercitar. Falamos muito.” (Escola C, PM/CN). 

Outras metodologias referidas foram o trabalho entre pares, nomeadamente, o 

trabalho colectivo entre alunos e o trabalho de pesquisa, estando esta última condicionada, 

muitas vezes, pela falta de alguns recursos das famílias. Perante esta situação, os 

professores procuram ultrapassar esse facto por outras vias:  

“Quando não há recolha (de informação na internet por não terem em casa) o professor faz 

um apanhado da informação e dá aos alunos sob a forma de ficha e depois o aluno selecciona 

daí a informação que precisa para acabar o trabalho.” (Escola C, DM/CN). 

 

Apesar de alguns elementos comuns, um dos professores entrevistados clarifica que 

cada docente planeia individualmente a sua aula, como considerar melhor:  

“Começa pelo sumário. Mostrar o tema da aula. A partir daí os professores seguem de forma 

que entenderem melhor.” (Escola C, DM/CN).  

“É a experiência que nos diz o que devemos fazer.” (Escola C, PM/CN). 
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No que concerne a causas de insucesso dos alunos, os principais motivos surgem 

associados ao meio ou aos pais, quer pela falta de expectativas e habilitações ou mesmo de 

recursos materiais:  

“(…) São miúdos que a nível familiar vêm de famílias complicadas, a leitura não é, de modo 

algum um hábito familiar, e também não incentivam, não estão disponíveis. Tentamos 

ultrapassar como podemos. Às vezes não é possível.” (Escola C, PLP) 

“Estamos num meio rural onde as pessoas não investem na formação dos filhos.” (Escola C, 

DLP);  

“Quando estão a ler, as crianças não conhecem o significado das palavras. O vocabulário é 

muito pobre.” (Escola C, DLP) 

 “Preferem investir por exemplo num tractor do que comprar um livro ao filho, ou levá-lo ao 

cinema ou ao teatro. E isto é muito redutor, muito limitado.” (Escola C, DLP).  

 

Relacionadas com esta questão, são também apontadas a falta de hábitos e métodos 

de estudo dos alunos:  

“A falta de hábitos acho que se deve ao facto das crianças lerem pouco, a família não 

incentivarem. Depois é um ciclo vicioso. Eles não lêem porque não conseguem ler e também 

não gostam de ler. Em termos futuros depois é complicado, vai reflectir-se mais tarde.” 

(Escola C, PLP).  

 

Relativamente à falta de pré-requisitos, tão comummente apontada como uma causa 

de insucesso, um dos professores recusa assumir essa posição, considerando que tem que 

se partir das condições que se tem e procurar fazer o melhor possível: “Eu não vou falar dos 

pré-requisitos. Temos que trabalhar com os alunos que temos e fazer o melhor que pudermos.” 

(Escola C, DM/CN). 

As dificuldades cognitivas surgem como a segunda causa de maior insucesso, 

particularmente ao nível da leitura, interpretação e raciocínio. Por outro lado, os docentes 
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sentem que os alunos têm vergonha em colocar dúvidas, levando a uma falsa percepção de 

entendimento dos professores: “Muitas vezes pensamos que eles entenderam, assimilaram, mas 

por vezes eles têm é vergonha de dizer que não perceberam.” (Escola C, PM/CN). 

Outra grande dificuldade apontada está associada ao próprio desempenho do 

professor, no que concerne à escolha das melhores estratégias de ensino: “A grande questão 

é essa, o que fazer para o aluno consiga alcançar aquele conjunto de competências consideradas 

essenciais?” (Escola C, DLP). Perante esta dificuldade, um dos professores admite que há 

casos em que não há muito a fazer: “Aos alunos que têm planos educativos individuais baixa-se 

a fasquia de exigência nas avaliações. Será que é o melhor a fazer? Depois chegamos à conclusão 

que não há muito mais a fazer.” (Escola C, DLP); que não será na prática pedagógica que as 

coisas falham: “Acho que não será ali na prática pedagógica que as coisas falham.” (Escola C, 

DLP). Aliás, diz o docente que a insistência em demasia pode ter o efeito contrário:  

“Os professores têm dificuldade no seguinte, utilizando n estratégias, há alunos que não 

passam dali! O que fazer com esses alunos? Não podem ser deixados para trás, não é? Então 

o que fazer com eles? Às vezes também por o professor insistir tanto com esses alunos, 

começam a criar uma espécie de anticorpos ao professor e à disciplina! Então há que deixar 

também um bocadinho de espaço para ele não estar sempre a pegar com aquele aluno.” 

(Escola C, DLP).  

“Às vezes sentimos que os alunos estão saturados pelo excesso de tempo que dedicamos à 

matemática.” (Escola C, DM/CN). 

 

Ainda o mesmo professor indicia os programas curriculares como uma das causas 

dos problemas de aprendizagem dos alunos. Refere também a falta de recursos, no que 

concerne a laboratórios específicos para o caso concreto da Matemática. 

Por entre as estratégias mais utilizadas de combate ao insucesso escolar encontram-se 

as salas de estudo, o Estudo Acompanhado, e algumas academias específicas, por exemplo 
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na área da Matemática. As principais vantagens apontadas prendem-se com a resolução de 

exercícios, pelo acompanhamento mais personalizado aos alunos e também por se 

experimentarem abordagens diferentes às da sala de aula 

“O acompanhamento individualizado consegue-se fazer no Estudo Acompanhado e nas Salas 

de Estudo. Conseguem-se alguns resultados também porque muitas das vezes não é o mesmo 

professor da disciplina, estão com outra abordagem e sentam-se a lado deles.” (Escola C, 

DLP) 

 

Face às condicionantes do meio supracitadas, é conscientemente que o Director 

Pedagógico da Escola C, bem como um dos outros professores, sublinha o papel da escola 

no que respeita à promoção de outras experiências aos alunos, que lhes permitam “alargar 

horizontes”:  

“A escola tem que ser o garante da promoção da igualdade de oportunidades proporcionando 

actividades que normalmente não têm possibilidade de usufruir, como ir ao teatro ou ao 

cinema.” (Escola C, DP)  

 

As fichas de trabalho e alguns dos testes escritos aplicados são usualmente 

preparados em conjunto, pelos professores do mesmo grupo disciplinar. Esta estratégia é, 

na perspectiva dos professores, vantajosa pois permite discutir os resultados no final. 

Os desafios, concursos e declamações, estão também entre as estratégias mais 

estimulantes para os alunos: “ 

“Os concursos de leitura e a declamação de leitura são o que resultam melhor. Os alunos 

aprendem mesmo a declamar. Escolhe-se um aluno, ou um grupo de alunos por turma e eles 

declamam em público e gostam muito. Eles ficam mais calmos, mais concentrados e resulta 

também para outras disciplinas.” (Escola C, PLP).  
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Também o trabalho entre pares, sob forma de tutoria é encarado positivamente, 

explicado pela maior facilidade que os alunos têm em comunicar uns com os outros. 

Entre as opiniões recolhidas há, uma que não é convergente entre os entrevistados. 

Por um lado, o delegado de Matemática/Ciências da Natureza considera que deveria haver 

maior tolerância: “Propomos que haja mais tolerância nos índices de sucesso dos alunos.” (Escola 

C, DM/CN). Por outro, o delegado de Língua Portuguesa, apostaria em estratégias mais 

exigentes: “Por exemplo, ao nível da Língua Portuguesa, todos os professores devem exigir 

respostas completas, tanto ao nível da expressão escrita como da expressão oral; quando um aluno 

não conhece um vocábulo deve consultar o dicionário.” (Escola C, DLP). 

No tocante aos resultados escolares a opinião, pelo menos do delegado de Ciências 

da Natureza, é que ainda não são os esperados, sobretudo a Matemática, considerando que 

é mais fácil obter bons resultados a Ciências da Natureza. 

 

Escola D 

Os professores entrevistados na Escola D descrevem uma aula “típica” com 

momentos mais teóricos e outros mais práticos:  

“Temos dois tipos de ciências. Uma aula teórica, mais à base do quadro, exposição e as aulas 

experimentais, onde os alunos têm uma papel mais activo. É totalmente diferente ver uma 

célula no microscópio do que ver no livro. Tentamos usar vários materiais.” (Escola D, 

DCN).  

 

A delegada de Língua Portuguesa, por sua vez, descreve um método mais centrado 

no professor: “Normalmente começo pelo texto e depois com base no texto vou falando do que 

vai aparecendo” (Escola D, DLP); mas flexível para ir adaptando a metodologia consoante as 

necessidades: “Às vezes não está no conteúdo no manual mas eu acho que oportuno no momento, 

até pelas intervenções dos alunos e dou nesse momento, sobretudo a nível gramatical. Desde que 
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não fuja totalmente à planificação, claro.” (Escola D, DLP). Outra professora, também de 

Língua Portuguesa, caracteriza estratégias mais centradas no aluno, mais participativas:  

“Aula normal: leitura do texto, perguntas aos alunos (compreensão do texto), escreve no 

quadro, funcionamento da língua. Ligação entre o texto e outros temas, pedir opiniões. 

Produção escrita, resumo ou compreensão. Outras aulas, podemos ir o cinema, depende do 

tema.” (Escola D, PLP). 

Entre as práticas mais recorrentes está o registo do sumário ou o resumo da aula 

anterior, a correcção dos trabalhos de casa, uma parte mais expositiva e depois a resolução 

de exercícios. 

O manual e o caderno de actividades são utilizados para preparar as aulas, mas 

essencialmente para apoiar o estudo dos alunos em casa:  

“Preparamos as aulas com base no caderno de actividades. (…) Com base no manual, 

explico, uso muito esquemas, caderno de actividades. Sou mais eu a explicar, o livro é mais 

para estudarem em casa. Eles gostam.” (Escola D, PM/CN).  

 

A planificação das aulas é da responsabilidade individual de cada professor. Fazem, 

sim, a análise das planificações em grupo, procurando que todos estejam em sintonia:  

“Não fazemos aula a aula em grupo. Fazemos as iniciais e anual. Depois o balanço com 

alguma periodicidade. Quando há necessidade de fazer alguma alteração fazemos a análise 

da planificação. Se há algum colega que não está a conseguir cumprir tentamos ajudar. A 

planificação aula a aula cabe a cada professor.” (Escola D, DM) 

 

Em relação à avaliação, não parece haver uniformização de práticas, contrariamente 

ao que acontece nas outras escolas entrevistadas: “Não há nada instituído que tenha que ver os 

testes das colegas, só falamos informalmente.” (Escola D, DM). 
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Quanto a causas de insucesso, a maioria dos professores da Escola D aponta para 

dificuldades de natureza cognitiva, diferenças entre ciclos, meio e falta de 

acompanhamento dos pais, falta de regras/hábitos de estudo (decorrente desta falta de 

acompanhamento pelos pais). Consideram também que o horário das aulas e a 

multiplicidade de outras situações que atraem os alunos leva à sua dispersão. 

A outro nível, os docentes assumem a dificuldade que têm em seleccionar as 

melhores estratégias para conseguir obter os melhores resultados: “Dificuldades mais ao 

nível de estratégias para chegar aos alunos.” (Escola D, DM); “Dificuldades: articular o trabalho 

com a turma, não sabe que estratégias há-de usar. Ainda há alguma distância entre o professor e a 

turma.” (Escola D, PLP).  

Para superar todas estas dificuldades apontadas, os docentes da Escola D realçam o 

papel do Estudo Acompanhado, bem como se algumas Academias:  

“Aproveitamos muito o Estudo Acompanhado para pedirmos a colegas que saibam mais para 

falar sobre isso.” (Escola D, DLP); “O Estudo Acompanhado também ajuda muito para 

consolidar. A Academia também, faço muitos resumos, apanhado geral sobre o que demos.” 

(Escola D, PM/CN).  

 

Sugerem uma mudança ao nível curricular no 1.º ciclo: “Devia-se mudar as estratégias 

no 1.º ciclo, ser mais exigentes com eles. Devia-se insistir mais.” (Escola D, DLP).  

Apostam em exercícios práticos que envolvam activamente os alunos e na 

diversificação das estratégias perante as diferentes necessidades. O sucesso passa também 

por tirar dúvidas aos alunos e usar uma linguagem mais familiar. 

Na óptica do Director Pedagógico o necessário é que haja, de facto uma mudança de 

paradigma entre os professores, para que passem a ter um papel mais activo na superação 

das dificuldades dos alunos: “O que digo é que desde que o aluno entra na escola as dificuldades 

são nossas, não dos alunos, para ver se nos libertamos deste paradigma. Tenho tentado mas sem 
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grande sucesso.” (Escola D, DP). Sublinha mesmo que há mudanças de fundo que os 

professores necessitam de fazer, nomeadamente, em relação a hábitos e paradigmas 

enraizados: “Há aqui hábitos muito enraizados. (…) As dificuldades levantadas pelos professores 

são sempre as mesmas. Centrada nos alunos.” (Escola D, DP). 

Relativamente aos resultados obtidos até então, consideram-nos positivos mas ainda 

não os esperados, pois muitas vezes os alunos não conseguem transferir os seus 

conhecimentos na totalidade. 

 

Processos de formação/reflexão 

Escola A 

Quando questionados sobre momentos de formação ou reflexão conjunta, por 

exemplo, decorrentes de observações de aulas entre colegas, dois dos professores da Escola 

A responderam que consideram útil e proveitoso, mas já promovem imenso a partilha de 

experiências entre eles. Outros dois reforçam apenas que seria uma experiência 

enriquecedora e interessante para todos. Um dos docentes refere que já pediu, de facto para 

ir assistir a uma aula, com vista a perceber como poderia resolver uma dada situação, mas 

que não chegou a acontecer por dificuldades logísticas. Por outro lado, dois entrevistados 

assumem que tal prática nunca lhes passou pela ideia. 

Ainda a este respeito um dos professores entrevistados da Escola A sublinha a 

utilidade de um feedback dado por alguém externo:  

“Reconheço que quando somos observados, embora no meu tempo [enquanto estagiária] não 

tivesse apreciado, acho que é importante receber esse feedback. Estiveste bem nisto, 

estiveste mal naquilo. Um feedback ambivalente no sentido de melhorar o desempenho. 

Reflectir o trabalho prático numa aula, fazer observação directa de aulas e depois reflectir o 

que aconteceu naquela aula. Se detectarmos dificuldades, porque não atacar? Procurar junto 
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dos alunos as suas opiniões, etc.. Pessoas externas a darem-nos outras perspectivas das 

coisas. Promover um clima de desenvolvimento contínuo. Se houver sempre alguém a 

espicaçar, a incentivar, é bom entendermos que é para o nosso bem. Como estamos em início 

de carreira, se nos habituarmos desde já vai ser mais fácil não ganharmos vícios.” (Escola A, 

PM1) 

Escola B 

Na Escola B, todos os professores entrevistados reconhecem a utilidade à observação 

de aulas, onde todos poderiam aprender uns com os outros. Um dos professores refere 

mesmo que esta estratégia já foi proposta. A Directora Pedagógica admite essa intenção, 

ainda não concretizada por questões logísticas. Reforça ainda a facilidade em aplicar este 

tipo de práticas num corpo docente jovem, dada a sua receptividade à avaliação: “Como os 

professores são novos estão habituados a serem avaliados, são muito receptivos a isso.” (Escola B, 

DP). 

Escola C 

Os docentes da Escola C esclarecem que já observaram aulas uns dos outros em 

tempos passados e não identificaram muitas diferenças. Em período de estágio reconhecem 

a importância da observação de aulas, porém, no presente não consideram necessário pois 

conhecem bem a forma de trabalhar dos colegas:  

“Já fizemos observação de aulas. Deu um bocado confusão para conciliarmos os horários. 

No estágio é muito importante, agora penso que não é essencial porque se houver 

interligação entre os elementos do grupo isso é ultrapassado. Nós partilhamos tudo. 

Trabalhamos mesmo em grupo.” (Escola C, PLP) 

“Nós conhecemos as formas de trabalhar uns dos outros. Confio nas pessoas, controlo as 

fichas e os testes e não acho que é necessário assistir outra vez a aulas.” (Escola C, DM/CN).  
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O delegado de Língua Portuguesa, reforça que se pode sempre melhorar, mas 

acredita que seria mais útil outro tipo de experiência, por exemplo, com um 

formador/supervisor externo:  

“Tira-se sempre coisas positivas e também focar coisas menos boas. Há sempre reparos a 

fazer. (…) Neste momento penso que não seria uma mais-valia [a observação de aulas]. 

Neste momento penso que o que seria uma mais valia seria ter alguém com experiência de 

fora a mostrar como é que se pode alcançar um nível de aprendizagem onde os alunos 

ultrapassem as suas dificuldades.” (Escola C, DLP). 

 

Escola D 

Na Escola D, os professores entrevistados reconheceram a utilidade e o proveito que 

poderiam retirar da observação de aulas. No entanto, um dos professores chama a atenção 

para a dificuldade que será conciliar horários, mas não deixa de reconhecer que seria 

interessante. O Director Pedagógico sublinha ainda que considera que esta experiência 

seria mais profícua se integrada em acções de formação e de reflexão em contexto de sala 

de aula:  

“A única maneira de ter solução é fazer acções de formação onde os professores façam 

observação da sala de aula e discutam a seguir e levem à elaboração de trabalho. Alguém de 

fora para teorizar e orientar o trabalho e depois ciclos de estudo, oficinas, as acções serem 

práticas, levadas a cabo pelos professores.” (Escola D, DP). 

 

Avaliação de escola 

No final de cada entrevista, apesar de não ser o propósito central daquelas, no bloco 

das “questões finais/agradecimentos” (Anexo 2), solicitou-se aos intervenientes que 
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opinassem relativamente ao estudo avaliação que estava a ser conduzido sobre a 

organização da escola.  

A este respeito, a opinião dos vários entrevistados é convergente, todos projectam na 

avaliação uma imagem positiva, realçando a sua função de melhoria, no sentido de se 

compreender, identificar e ultrapassar dificuldades. Realçam que o que importa, de facto, é 

que a avaliação seja consequente:  

“Tudo o que possa melhorar a qualidade deve ser feito. Por isso acho que é necessário 

avaliar. Confesso que não sei qual é a melhor forma de avaliar o trabalho que é feito. Mas 

acho que se tem que começar por algum lado. Se conseguirmos descobrir meios de apoiar os 

nossos alunos é sempre válido.” (Escola C, DM/CN) 

“Haver um trabalho que tenha a intenção de melhorar, que no fim se diga que valeu a pena, 

as perspectivas são sempre boas. Têm é que ser consequentes, fazer agora este trabalho 

teórico para depois aplicar em Setembro, senão não vamos a lado nenhum.” (Escola C, PLP);  

“Estes estudos são interessantes sobretudo se depois tivermos alguns resultados práticos.” 

(Escola D, DLP).  

 

Uma das principais vantagens de uma avaliação à escola, refere um dos entrevistados 

da Escola D, é receber um feedback de alguém externo:  

“É uma ajuda quando nos chamam à atenção para alguma coisa que estejamos a cumprir 

menos bem, que há sempre, com certeza. Acho que é uma questão de reconhecermos as 

nossas falhas e de tentarmos superá-las. Porque muitas vezes nós próprios nem sequer nos 

apercebemos disso. Às vezes de fora tem-se mais a percepção dos pormenores e daquilo que 

poderá estar mal” (Escola D, DLP). 

 

A partilha de experiências e estratégias é das mais-valias mais sublinhadas pelos 

intervenientes, particularmente quando se referem aos focus groups, previstos numa 
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segunda fase da avaliação realizada. A importância deste clima de abertura e 

“transparência” é reforçado pelas palavras do Director Pedagógico da Escola A:  

“Só expondo o que realmente fazemos é que nos podem avaliar e aperfeiçoar mais o que não 

está bom. Portanto temos que ser reais e verdadeiros quando expomos essas práticas. 

Relativamente ao papel dos professores, o professor por si próprios são pessoas que não 

gostam de ser questionadas. São orgulhosos e não gostam de ser questionados sobre as 

práticas e métodos que utilizam na sala de aula. O professor infelizmente tem essa grande 

lacuna. Essa é uma mentalidade que devemos afastar a todo o custo. Todos eles devem estar 

disponíveis a ajudar e a serem ajudados. Todos os dias lhes digo que estamos a fazer um 

bom trabalho mas que este ainda pode ser melhor quando ouvirmos o outro. E ao 

disponibilizarmo-nos para ouvir o próximo iremos com certeza retirar algo de bom que possa 

ser aplicado na nossa instituição. Digo isso aos professores e faço isso comigo mesmo. 

Devemos ser os primeiros a mostrar o caminho, a dar o exemplo. No final, os resultados 

indicarão se é a melhor postura ou não. Eu acredito que sim.” (Escola A, DP). 

 

Por último, outro dos aspectos referidos pelos entrevistados é a reacção dos 

professores à avaliação. Por um lado, a preocupação e ansiedade que causa aos docentes ao 

tentarem corresponder ao esperado na avaliação: “(…) os professores ficaram muito ansiosos e 

expectantes em relação ao tipo de perguntas que ia colocar.” (Escola A, DP); “Quando eu disse aos 

professores que a escola ia ser avaliada, os professores perguntaram logo o que tinham que 

preparar.” (Escola B, DP). Este simples facto gera algumas mudanças positivas: “Julgo que 

pode ser útil. Em último caso, só pelo facto de sabermos que a escola vai ser avaliada, faz-nos ter o 

nosso trabalho mais em dia.” (Escola D, DM/CN). Por outro, é a oportunidade para realçar o 

papel do professor:  

“Acho que tem utilidade. Quando soubermos os resultados. Uma coisa para ser retórico 

como no Ministério, que fazem tantos inquéritos e tantas modificações, mas o papel do 

professor não vale nada. O que se disse, o que se fez, não conta nada. Pedem-nos a opinião 
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sobre algumas coisas e depois nunca sabemos os resultados. As coisas continuam sempre na 

mesma, ou mudam conforme acham melhor e a opinião dos professores não conta”. (Escola 

C, DLP). 

 

4.1.3. Resultados da análise dos focus groups. 

Os focus groups, tal como descrito no capítulo anterior, envolveram a totalidade dos 

professores que leccionam à data as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências da Natureza, do 5.º e 6.º anos, das referidas quatro escolas. Foram realizadas três 

sessões simultaneamente com professores de duas escolas: (Escola A + Escola B) e (Escola 

C + Escola D). Tendo, portanto, no total ocorrido seis momentos distintos de focus groups 

Ver Tabela 3). 

A dinamizar cada sessão esteve um consultor externo na função de “amigo crítico” e 

um elemento do Departamento de Avaliação. Uma vez que estas sessões foram realizadas 

em grupo alargado de professores, não foi possível identificar individualmente cada 

intervenção. Descrevem-se, portanto, apenas as principais ideias discutidas em cada uma 

das sessões realizadas, com base nas notas de campo registadas. 

Primeira sessão focus groups 

Escola A + Escola B  

Iniciou-se a sessão por um breve enquadramento sobre as sessões que iam ser 

dinamizadas. Sublinhou-se a importância da profissão “professor”, no desafio, prazer e 

responsabilidade que é educar jovens. Depois deste momento inicial, lançaram-se duas 

questões: “Que problemas sentem no processo ensino-aprendizagem?”, “Acreditam que 

podem participar activamente na aprendizagem dos alunos? Como?” 
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Relativamente à primeira questão, os principais obstáculos/dificuldades apontados 

pelos professores das Escolas A e B remetem para a falta de reflexão, falta de tempo para 

reflectir e falta de paixão de alguns professores. Dizem os intervenientes que, por vezes, as 

aulas são expositivas por falta de tempo. Têm que cumprir o programa. Chegam mesmo a 

ter que cortar a palavra aos alunos, referem. Assumem ainda a dificuldade em acompanhar 

os alunos individualmente. 

Sobre os alunos, indicam a falta de atenção dispersando-se, hoje em dia, por muitos 

outros focos de interesse. Identificam também dificuldades de transferência de 

conhecimentos e competências depois dos momentos de avaliação. 

Quanto à segunda questão, os professores presentes explicam que procuram motivar 

os alunos, por exemplo, através de jogos didácticos e trabalhos de pesquisa. Também 

solicitam aos alunos que apresentem uma aula. Consideram que esta é uma estratégia de os 

próprios alunos aprenderem melhor e de captar mais a atenção dos colegas. No entanto, 

tem a desvantagem se demorar mais tempo. 

Questionados sobre os recursos utilizados na preparação das aulas, os participantes 

referem os manuais, a Internet, e algumas fichas de trabalho. Usar o manual para a 

preparação das aulas é como um guião, uma linha condutora. Admitem que uma boa 

preparação de aulas é difícil por causa da carga burocrática das escolas. E acreditam que 

um professor devia ter tempo para cultivar a sua formação pessoal (ler, viajar, investigar). 

Isto é, sentem falta de tempo para se “enriquecerem” culturalmente. 

Neste aspecto, os professores da Escola B, dos dois grupos disciplinares presentes 

manifestaram opiniões contrárias. Os de Língua Portuguesa consideram que têm pouco 

tempo para reflectir; os de Matemática/Ciências da Natureza entendem que o tempo que 

possuem para preparação é suficiente. 
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Os vários intervenientes reconhecem que os intervalos das aulas também são 

importantes para reflectirem em conjunto e prepararem as aulas mas não são suficientes. 

Acreditam que deve haver um tempo/espaço para reflectirem em conjunto pelo menos de 

15/20 minutos diários. 

Nas reuniões de grupo mensais formais discutem o funcionamento da escola, 

planificações (monitorização do desenvolvimento curricular), materiais e recursos. 

Consideram que existe mesmo trabalho cooperativo entre os professores. 

Na Escola A os docentes indicaram que têm reuniões de grupo quinzenais. Fazem o 

balanço das aulas, definem os recursos e discutem a planificação no sentido de a 

uniformizar. 

Na Escola B, os professores de Matemática/Ciências da Natureza também reúnem 

para preparar as aulas em conjunto. O mesmo não foi tão visível no outro grupo disciplinar 

dessa mesma escola. 

Relativamente à avaliação das aprendizagens dos alunos, os professores reconhecem 

a utilidade essencialmente na sua vertente formativa, para detectar erros e encontrar as 

estratégias para superar lacunas identificadas. Ou seja, os professores utilizam a avaliação 

sobretudo para colmatar as dificuldades sentidas no dia-a-dia, reflectir sobre as 

dificuldades dos alunos e melhorar estratégias. Quanto à avaliação sumativa, o 

entendimento geral é que serve sobretudo para “catalogação” dos alunos. Os docentes 

reconhecem que apenas uma minoria usa a avaliação verdadeiramente formativa, para a 

melhoria. Muitos dos professores fizeram referência ao uso de ficheiros Excel para 

quantificar a parte qualitativa e procurar, desta forma, tornar a avaliação mais objectiva.  

Indagados sobre o grau de satisfação que sentem em relação aos resultados dos 

alunos, os professores declaram que, por um lado, sim, sentem-se satisfeitos pela prestação 

dos alunos em sala de aula; por outro, não, no que concerne ao desempenho dos alunos por 
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exemplo em exames e testes. Consideram que os alunos manifestam problemas de 

transferência de conhecimentos, têm dificuldades em entender os enunciados e seguir 

instruções básicas. Existe uma insatisfação real dos professores quanto aos resultados face 

ao esforço desenvolvido. 

Escola C + Escola D  

Na introdução da primeira sessão focus groups das Escolas C e D começou por 

reforçar-se a importância da participação activa dos professores naquelas sessões. Depois 

solicitou-se aos presentes que falassem sobre as dinâmicas de organização e trabalho na 

escola. A este respeito, os participantes defenderam que o trabalho de grupo funciona 

melhor se for em grupos mais restritos, com menos elementos. Também que a 

comunicação entre os colegas é boa. O tempo que já estão na escola e a estabilidade do 

corpo docente facilita a comunicação, que se efectua essencialmente através da troca de 

informações por via informal. Nas reuniões mensais tratam das planificações, do plano de 

actividades e fazem uma reflexão/balanço conjunto. 

Sobre a avaliação das aprendizagens dos alunos os professores acreditam que há uma 

real preocupação com os alunos. Questionados sobre a percepção que têm relativamente à 

avaliação que se pratica nas escolas, os professores acham que há facilitismo na avaliação 

dos alunos do ensino básico. Referem também que há o perigo de se cair em facilitismo 

com os alunos, porque sentem que os resultados deles avaliam também o trabalho dos 

professores.  

Os professores presentes reconhecem que uma das principais dificuldades dos alunos 

é seguir instruções, compreender o que lhes é pedido. Reconhecem que o ensino está muito 

fragmentado e que os alunos têm que saber muita coisa sobre tudo. A avaliação é a 

preocupação premente. Os professores, no geral, não estão satisfeitos com os resultados, 

apesar de definirem os critérios de transição. Sentem que há pouca produtividade e que os 
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alunos e pais preferem o facilitismo. Admitem que os alunos que conseguem passar sem 

esforço não estão preparados para a vida e que os objectivos dos pais muitas vezes não são 

coincidentes com os da escola. Ainda a este respeito discutiu-se o problema da reprovação. 

Os professores entendem que, ao não poder haver reprovação, está a cair-se ainda mais no 

facilitismo. 

Descrevem uma aula típica essencialmente expositiva, onde fazem perguntas e fichas 

de trabalho e passam algumas projecções. Utilizam essencialmente o manual e uma das 

razões apontadas é porque os alunos já terem gasto dinheiro na sua compra. Assumem que 

devia existir maior diversificação de estratégias e de recursos. 

Quanto a dificuldades e obstáculos no processo ensino-aprendizagem referem que o 

tamanho das turmas, com muitos alunos, traz dificuldades em gerir os alunos, sobretudo 

com características muito diferentes. Por este motivo, há pouco tempo para fazer 

actividades que os alunos gostem. Assumem também a dificuldade em motivar os alunos, 

sobretudo por considerarem que estes “não gostam de ter trabalho”. Defendem que os 

alunos não sabem interpretar e vêm com falta de pré-requisitos. Os docentes sentem que há 

um investimento nas actividades extracurriculares mas pouco nas aulas. Aposta-se pouco 

na vertente lúdica da matemática nas aulas. E que, no geral, há pouco tempo para fazer 

actividades que os alunos gostem. 

Relativamente às estratégias, os professores dizem que “tentam fazer com que os 

alunos percebam”. Referem que o trabalho de grupo entre alunos é essencial. Em 

particular, os grupos a pares são os mais eficazes. Algumas aulas são dadas pelos próprios 

alunos, especialmente nas aulas de Ciências da Natureza. 
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Segunda sessão focus groups. 

Escola A + Escola B  

Incitados novamente a reflectir sobre o que entendiam por avaliação formativa, uns 

professores (Escola A) responderam que era essencialmente um treino para a avaliação 

sumativa, através da realização de fichas. Outros (Escola B) referiram que avaliação 

implicava vários domínios, por exemplo, as atitudes e valores, os trabalhos de casa, a 

participação dos alunos, etc..  

Os professores da Escola A consideram que a avaliação externa dos alunos serve de 

modelo de padronização que não respeita as diferenças individuais dos alunos. Uniformiza 

o ensino em vez de realçar as valências de cada aluno. Os docentes da Escola B 

reconhecem que se deve diversificar as tarefas para os alunos estarem preparados para 

todos os tipos de avaliação. 

Ainda sobre a avaliação das aprendizagens, perante a questão: “De que formas a 

avaliação pode ajudar as aprendizagens dos alunos?” os professores da Escola A declaram 

que, a avaliação serve de meta. Os da Escola B, têm outro entendimento que é, a avaliação 

formativa é um caminho que serve para definir estratégias, dando feedback; a avaliação 

sumativa é que é meta. Serve também para repensar a performance do professor.  

Os professores da Escola A dão o exemplo da utilização de grelhas de avaliação de 

leitura e escrita, onde os alunos fazem a sua própria avaliação e a dos colegas. Consideram 

que esta é uma forma de se aperceberem dos seus próprios erros. Alguns professores 

utilizam o portfólio individual e de turma, onde fazem pesquisas, fichas, trabalhos de 

grupo. No final do período fazem uma reflexão sobre o seu trabalho e os alunos conseguem 

ver onde falharam. Os professores estão muito pressionados pelas classificações e 

avaliações externas, pois é a face mais visível da escola, a ligação à sociedade. 
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Quanto a obstáculos à aprendizagem, em relação aos alunos, os professores da 

Escola B fazem referência à falta de predisposição (factor genético para aprender 

matemática), às turmas heterogéneas, à não atribuição de importância à escola, à falta de 

expectativas, ao meio envolvente, à falta de motivação dos alunos. Em relação aos 

professores, consideram que não reflectem o suficiente sobre o seu trabalho, muito 

derivada à falta de tempo para se dedicarem ao ensino. Também a extensão dos programas 

é um factor que põe em causa a eficácia do processo ensino-aprendizagem. 

Na óptica dos docentes presentes da Escola A, a diferença entre os alunos deve ser 

uma oportunidade para eles aprenderem uns com os outros. Entendem, portanto que os 

grandes obstáculos às aprendizagens passam pela postura do professor, se não se 

actualizarem, se não mudarem de estratégias e se caírem na rotina. Não obstante, também 

acreditam que o meio envolvente dos alunos, a falta de ligação aos pais e a perda de 

importância da escola, são factores que podem condicionar: “A escola é mais aliciante hoje 

mas os alunos não dão importância porque têm tudo. A oferta lá fora é maior. Tudo exige esforço e 

trabalho.” (Professor, Escola A) 

Os professores participantes queixam-se que há muitos conteúdos e programas que 

não interessam aos alunos e que deviam mudar, por isso, sentem-se limitados.  

Escola C + Escola D  

Mais uma vez, reforçou-se que o objectivo destas sessões é sobretudo o de 

sistematizar opiniões sobre a avaliação das aprendizagens e o processo ensino-

aprendizagem. Perante a reflexão sobre a subjectividade inerente a qualquer avaliação, um 

dos professores da Escola C respondeu: “Por isso é que traduzo tudo em números para ser 

o mais objectivo possível”.  

Quanto a medidas para melhorar as aprendizagens dos alunos, os professores referem 

o apoio individualizado aos alunos e às famílias. O trabalho cooperativo entre os 
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professores, para colmatar a falta de tempo que sentem. Os presentes consideram que há 

um excesso de “papéis”, mas reconhecem que há maior organização hoje em dia. 

Os professores da Escola D apontam igualmente para a “burocratização” da docência 

e confessam que sentem falta de tempo para prepararem aulas mais apelativas. É notória a 

dependência do manual para conduzirem as aulas. Logo, quanto questionados sobre o que 

é que a escola pode fazer para melhorar, os intervenientes respondem principalmente que 

deveria haver mais tempo para preparar as aulas. 

Terceira sessão focus groups. 

Antes desta última sessão, foram enviadas algumas questões às escolas para os 

professores reflectirem previamente (Anexo 5). 

Escola A + Escola B  

Solicitados a manifestarem a sua opinião sobre as sessões promovidas, os professores 

referem que têm ajudado essencialmente reflectir sobre determinadas situações, a 

esclarecer ideias, sobretudo sobre a avaliação formativa, a trocar de experiência entre os 

colégios. Em suma, “a reflectir/relembrar sobre o que estamos a fazer e sobre coisas que já 

tínhamos aprendido.” (Professor, Escola A)  

Sobre o papel dos professores na melhoria das aprendizagens, um dos intervenientes 

refere que “há um problema, os conteúdos são muito extensos, são impeditivos de dar mais tempo 

aos alunos para aprenderem/melhorar as aprendizagens” (Professor, Escola B). No seu entender, 

é um problema comum a todos os professores. Também que é difícil trabalhar o erro do 

aluno, por isso, quando vão detectando as dificuldades nos alunos, remetem-nas para o 

Estudo Acompanhado.  

Ao abordar-se a questão da diferença entre os professores estarem mais centrados no 

ensino, nas actividades que nas aprendizagens dos alunos, perante a qual o “amigo crítico” 
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refere que os professores se têm que colocar mais ao lado das aprendizagens. Uma das 

professoras de Matemática da Escola B auto-questiona-se: “Será que estamos tão 

preocupados com o ensino que nos esquecemos um bocadinho das aprendizagens?” (Professora 

Mat., Escola B). Da mesma escola, outra professora, agora de Língua Portuguesa, acredita 

que: “A reflexão em primeira análise tem que ser individual senão não assumimos perante os 

colegas. Não ia resultar reunirmo-nos mais formalmente.” (Professora LP, Escola B) 

Na óptica de um dos professores da Escola A, a avaliação formativa tem um conjunto 

de dimensões e uma delas têm a ver com a auto-avaliação/auto-regulação – um processo 

meta-cognitivo da maior importância. Permite perceber o que fazemos e analisarmos o 

nosso próprio trabalho. Da Escola B, um docente declara que tentam dar uma boa 

utilização do teste. Recolhem informação para classificar mas também para corrigir e 

regular (metodologia formativa).  

Mais uma vez, questionados sobre os obstáculos sobre o ensino-aprendizagem, os 

professores referem que “é difícil estruturarem aulas para pôr os alunos a pensarem”. 

Requer muito tempo e outro tipo de materiais. Todos partilham da opinião que é difícil.  

Assumem que estão demasiado centrados nos conteúdos. Acabam por dar aulas mais 

expositivas e pouco centradas no ensino pela descoberta. Os alunos não têm um papel tão 

activo como eles gostariam na aprendizagem. Com turmas heterogéneas é mais difícil 

porque demoram mais tempo a serem activos. 

Acreditam que a dependência do aluno em relação ao professor vem do 1.º ciclo. Os 

alunos não são autónomos, assumindo, neste aspecto, cota parte da responsabilidade: “mas 

também porque não damos orientações precisas, temos de lhes dar ferramentas. Nem sempre 

damos os elementos fundamentais para os alunos gerirem as suas aprendizagens. Partimos do 

princípio que os alunos percebem as tarefas pedidas.” (Professor, Escola A). 
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Posto isto, procuram preparar aulas e materiais de forma a levá-los a pensar. Pôr os 

alunos a dar aulas. Pôr os alunos a escrever o que é mais importante, onde tiveram mais 

dificuldade, em pequenos grupos, por exemplo, e dar feedback.  

Quanto à organização pedagógica das escolas, como pode ser melhorada e potenciar 

as aprendizagens dos alunos? Os professores da Escola A referem como oportunidade de 

melhoria, as reuniões com diferentes grupos disciplinares para criar elos interdisciplinares. 

Por sua vez, os da Escola B assumem que precisam de mudar muita coisa, nomeadamente, 

a redefinição de prioridades, pois “há actividades que roubam muito tempo às actividades 

pedagógicas” (Escola B). 

Escola C + Escola D  

Na terceira sessão focus groups com as Escolas C e D, é de referir que os professores 

não foram devidamente informados pelas Direcções Pedagógicas sobre as questões a 

reflectir antes da sessão (Anexo 5).  

Os professores da Escola D apontam como principais obstáculos a dificuldade em 

adaptar conteúdos a alunos tão diferentes. Para além disso, ambas as escolas alegam o 

elevado número de alunos por turma, a elevada carga horária dos alunos, as áreas sociais 

problemáticas, as baixas expectativas, os programas extensos e desadequados, as 

dificuldades de linguagem, a falta de interesse e indisciplina. 

Em que medida fazemos a gestão mais adequada dos programas? Todos os presentes 

consideram que fazem essa reflexão (sobre a selecção do que é mais importante). Docentes 

da Escola C referem que fazem uma selecção dos textos dos manuais. Validam os 

conhecimentos no final do mês, por isso têm que ter uma planificação comum. Ainda sobre 

os manuais, dizem ser cada vez mais exigentes com os manuais. Têm sempre muitas 

sugestões de tarefas. No entanto, rematam que “o essencial é ter uma boa matéria prima 

(alunos)” (Professor, Escola C).  
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4.2. Discussão dos Resultados 

Perante os resultados das análises efectuadas a partir dos diversos mecanismos de 

recolha de dados, procuraremos discutir e interpretá-los à luz dos referenciais teóricos 

considerados, respondendo às questões que orientaram esta dissertação: 

 Como é que os professores caracterizam a organização e as dinâmicas de 

funcionamento pedagógico dos grupos disciplinares? 

 Como é que os professores caracterizam os processos de ensino e 

aprendizagem? 

 Quais as principais causas de insucesso escolar identificadas pelos 

professores? 

 

Antes de dar resposta a estas questões, consideramos pertinente fazer uma análise 

prévia sobre algumas características do corpo docente de cada escola. 

Da caracterização dos professores descrita no ponto 4.1.1. desta dissertação, 

sobressaem dois padrões distintos, particularmente no que concerne à idade dos 

professores participantes. Nas Escolas A e B, com média de idade a rondar os 29 anos, os 

professores podem considerar-se ainda numa fase inicial de carreira. A juntar a este facto 

está a juventude organizacional destas duas escolas. Com dois anos de funcionamento 

estão a dar igualmente os seus “primeiros passos”. Estes professores podem inserir-se na 

categoria que Huberman (1993) caracteriza como de “descoberta”, manifestam de forma 

viva o entusiasmo pela experimentação, o orgulho de ter a sua classe, os seus alunos, e de 

fazerem parte de um corpo profissional. A postura manifestada pelos professores da Escola 

A e B nos vários momentos da avaliação, possivelmente resultante da fase de vida e de 

carreira em que se inserem, demonstra uma forte receptividade e, por vezes necessidade 
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em partilhar experiências, confirmar as suas práticas e discutir estratégias com os colegas 

com mais experiência. Esta posição é exemplificada por intervenções do tipo:  

“Como estou em início de carreira, quanto mais informação absorver melhor. Há que 

assumir as fragilidades e assumi-las perante os colegas para tentar superá-las. Em conjunto 

se calhar resulta melhor. Espero que este clima de partilha e trabalho de equipa resulte por 

muito tempo, para não estagnar. Apoiamo-nos muito uns aos outros a todos os níveis.” 

(Escola A, PLP).  

 

Neste sentido, os professores participantes das Escolas A e B podem caracterizar-se 

também como consumidores activos, na medida em que conseguem visualizar nos seus 

ambientes oportunidades de crescimento e aproveitá-las, mas ainda não são muito 

susceptíveis de criar oportunidades e possibilidades onde aparentemente não existem 

(Joyce & Calhoun, 2010). 

Por outro lado, a postura manifestada pelos professores das Escolas C e D, quiçá 

associada a uma etapa mais avançada da carreira, foi uma postura mais defensiva, 

sobretudo na participação nos focus groups.  

Noutra dimensão, a relação entre os docentes de cada escola é caracterizada pelos 

professores entrevistados transversalmente como boa ou muito boa. Todos os participantes 

referem existir bom ambiente entre os colegas, boa comunicação, tanto nos momentos 

formais como informais. Todos sublinham, que são nesses momentos informais que trocam 

a maior parte das impressões sobre as aulas, as estratégias adoptadas, as dificuldades 

sentidas, etc..  
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Como é que os professores caracterizam a organização e as dinâmicas de 

funcionamento pedagógico dos grupos disciplinares? 

As quatro escolas em avaliação estão organizadas em Departamentos Curriculares. 

Por sua vez, estes subdividem-se em Grupos Disciplinares. Em três das quatro escolas 

(Escola B, Escola C e Escola D) os professores referem que têm reuniões periódicas 

mensais, normalmente decorrentes da reunião do Conselho Pedagógico, onde está 

representada a Direcção da escola e os Coordenadores de Departamento, entre outros. Na 

Escola A, os professores sentiram necessidade de reunir com mais frequência, para 

discutirem e planificarem as aulas em conjunto, e passaram a reunir-se quinzenalmente. 

Após o Conselho Pedagógico os Coordenadores de Departamento reúnem com os 

restantes Delegados de Grupo, em reunião de Departamento. E, depois desta, os Delegados 

de Grupo reúnem com os professores dos respectivos Grupos Disciplinares. Está, deste 

modo, garantida uma cadeia de comunicação bilateral, onde são discutidas e/ou 

transmitidas orientações e informações entre Direcção, Conselho Pedagógico e Grupos 

Disciplinares, onde se propõem estratégias, reflectem-se os diversos assuntos e respondem-

se às diversas solicitações, em particular, da Direcção Pedagógica.  

Na opinião dos professores entrevistados, esta forma de organização apresenta 

características maioritariamente positivas, sobretudo pela forte troca de experiências 

proporcionada e pela uniformização, no sentido rentabilizaram esforços e trabalharem 

todos numa mesma direcção. Esta optimização de tempo, esforço e recursos é 

particularmente visível na Escola A e, em determinados aspectos, na Escola B. É um modo 

de organização muito valorizado pelos professores, em particular, por estarem em início de 

carreira. 

A escola que assinala mais pontos fracos relativamente à organização é a Escola D. 

A principal condicionante diz respeito ao reduzido número de professores que 
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impossibilita uma troca de experiências mais enriquecedora. Mas também à falta de 

disponibilidade manifestada por alguns docentes, referida pelos professores entrevistados. 

Um aspecto a melhorar, referido quase transversalmente nas quatro escolas, é a 

necessidade de reunirem em grupos de trabalho mais pequenos, por ano/disciplina para 

prepararem materiais e estratégias mais concretas. Alguns professores fazem também 

referência à mais valia que é pertencerem a um grupo de gestão que integra várias escolas e 

que lhes permite trocar experiências com outros colegas, com outras realidades. 

Consideram que esta situação deve ser ainda mais e melhor potenciada.  

Os Departamentos Curriculares e Grupos Disciplinares têm, essencialmente, a função 

de, por um lado, monitorizar o cumprimento das planificações, de forma a que as turmas 

estejam minimamente em sintonia. Por outro, monitorizar os resultados dos alunos, no 

intuito de identificar fragilidades a tempo actuar sobre elas. Entre estas duas situações, em 

todas as escolas (mais numas que noutras) verifica-se que há determinadas vertentes do 

processo-ensino que são igualmente discutidas e preparadas em grupo. Em particular, no 

que concerne à elaboração provas de avaliação escrita e fichas de trabalho. Também na 

maioria das escolas, promove-se a discussão e reflexão sobre estratégias e metodologias 

aplicadas por cada professor. No entanto, a responsabilidade pela condução da aula é 

exclusiva do professor. Exceptua-se a Escola A onde esta planificação da aula parece ser, à 

semelhança de outros procedimentos daquela escola, bastante partilhada e estudada no seio 

dos grupos. 

Na opinião dos participantes a organização existente nas quatro escolas avaliadas 

promove um real trabalho colaborativo entre os professores, onde a comunicação, reflexão, 

partilha e monitorização é clara e efectiva. A importância destes “debates profissionais” e 

da confrontação das experiências, no seio dos colectivos de docentes é sublinhada por 

vários autores (Roger, Ruelland e Clot, 2007). É através deste diálogo com os outros que, 
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segundo Lessard (2009), o docente vai regulando a sua actividade conforme o que se 

pretende. Logo, considera-se que este tipo de organização, se bem potenciada, reúne 

características que poderão promover uma real melhoria das aprendizagens. 

Em relação a processos de reflexão conjunta, em particular, sobre as aulas uns dos 

outros, os participantes referiram-se essencialmente a momentos de observação de aulas. A 

este respeito, todos reconhecem a sua potencialidade e utilidade, no sentido de poderem 

aprender mais uns com os outros. No entanto, uns consideram não ser pertinente por já 

haver uma intensa partilha de experiências. Outros apontam alguma dificuldade logística, 

em particular, em conciliar horários. Outros ainda, consideram que seria mais profícua 

outro tipo de experiência, inserida, por exemplo, em formações ou ciclos de estudos com 

alguém externo. 

A referência ao Projecto Educativo de Escola foi diminuta nas entrevistas e nula nos 

focus groups. No entanto, segundo os entrevistados da Escola C e D o Projecto Educativo é 

tido em conta de forma consciente na definição das estratégias propostas pelos grupos e 

também quando aprovadas pelas Direcções Pedagógicas. Na Escola B, referem que é 

articulado informalmente e na Escola A, não foi feita qualquer referência àquele 

documento. 

Como é que os professores caracterizam os processos de ensino e aprendizagem?  

Os intervenientes caracterizam uma “aula-típica” de formas distintas, emergindo 

algumas diferenças entre as escolas. Na Escola A, por exemplo, destaca-se a preocupação 

em criar momentos a partir de situações práticas de aproximação à realidade dos alunos, 

por exemplo pela realização de trabalhos de campo. Há também uma forte incidência da 

formação integral do aluno, em particular nas atitudes e valores, reforçada por uma cultura 

do exemplo e respeito mútuo, também preconizada pelos próprios professores. No mesmo 
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sentido é o realçado o papel activo do aluno, relatado apenas na Escola A e na Escola C 

(como menos relevância nesta última). 

Por outro lado, nas Escola B, C e D faz-se particularmente referência ao método 

expositivo. A condução e preparação das aulas com base no manual é referida em todas as 

escolas. Porém, é na Escola C que este recurso foi mencionado mais vezes. Também é na 

Escola C que a utilização de recursos multimédia e audiovisuais é mais citada. 

A revisão/resumo de conteúdos é indicada em todas as escolas excepto na Escola D. 

Por sua vez, excepto na Escola A todas as outras referem a divisão da aula em momentos 

mais teóricos e outros mais práticos. 

É de realçar que, das quatro escolas, a caracterização da aula típica efectuada pelos 

professores da Escola A é a que demonstra uma maior orientação, consciente, dos 

professores em centrarem a aula no “aluno” e nas suas aprendizagens. Aproximando-se de 

uma lógica, segundo a categorização de Joyce-Moniz (1989) de carácter mais 

Construtivista. Nas restantes escolas, as representações apresentadas pelos professores 

manifestam uma atenção mais centrada no acto de “ensinar”, no professor, nos conteúdos a 

transmitir. Mais associadas a uma orientação com características Racionalistas ou 

Tradicionais, segundo o mesmo autor. 

No entanto, tal como refere Brooks e Brooks (1993) as intervenções dos professores 

demonstram que a maioria dos professores assumem, aceitam e defendem, teoricamente, os 

princípios construtivistas, sendo porém poucos aqueles que, na prática, conseguem aplicá-

los. Entre os argumentos mais sublinhados pelos docentes, para não aplicarem 

metodologias “mais interessantes” para os alunos estão, a falta de tempo, a extensão dos 

programas curriculares, turmas heterogéneas e com elevado número de alunos e 

dificuldade em saber que estratégia aplicar.  
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Em relação aos resultados dos alunos, a maioria dos professores considera-os 

positivos. Outros sentem ainda não serem os esperados. A maioria considera que está a 

trabalhar no caminho certo. Este facto vai ao encontro do que Figueira (2001) identificou 

no seu estudo sobre a percepção dos professores: a maioria dos professores acredita que a 

forma como orienta a sua acção conduz a bons resultados, ou a resultados consonantes com 

os seus objectivos, isto é, têm percepções positivas das suas opções.  

Quais as principais causas de insucesso escolar identificadas pelos professores?  

Os dados emergentes em relação às principais causas de insucesso dos alunos 

indicadas pelos professores vêm corroborar outras investigações elaboradas neste âmbito 

(Benavente, 1990; Martins e Parchão, 2000, Costa 2004). Os professores associam ao 

insucesso escolar causas, principalmente, de ordem individual dos alunos e de ordem 

sociofamiliar, remetendo para planos secundários as causas associadas à escola e a si 

próprios. À semelhança de outros estudos, também neste os professores entrevistados 

apontam os alunos como principais responsáveis pelo seu insucesso escolar devido à falta 

de trabalho e estudo, desvalorização da escola, falta de pré-requisitos/bases, desinteresse e 

desmotivação, interesses diferentes dos escolares. Para além destas, a causa mais apontada 

está associada a dificuldades cognitivas dos alunos.  

Em relação às causas ligadas à família, também esta avaliação demonstra que as 

representações dos professores vão no sentido de considerarem que os pais não fazem o 

acompanhamento devido aos filhos, têm baixas expectativas em relação à 

escola/desvalorização da escola, muito justificado pelo baixo nível de escolaridade dos 

encarregados de educação (aspecto referido sobretudo na Escola C).  

Sobre causas atribuídas à sociedade os participantes deste estudo não fizeram 

qualquer referência. Fizeram sim a orientações de regulação superior, nomeadamente a 

alguma carga burocrática, ainda que identificando alguns aspectos positivos na melhoria da 
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organização; aos currículos e conteúdos desadequados e demasiados extensos para os 

alunos; e ao facilitismo, relativamente a uma certa leviandade com que se transitam alguns 

alunos.  

São referidos alguns factores da responsabilidade dos professores, ainda que em 

menor número, nomeadamente, alguns hábitos enraizados (referido por um Director 

Pedagógico – Escola D), dificuldade em decidir sobre as melhores estratégias a aplicar, 

pouco tempo para reflectir e actualizarem-se, acabando por cair na rotina. Ao contrário do 

referido por alguns professores na investigação conduzida por Costa (2004), neste estudo 

avaliativo nenhum dos entrevistados se referiu à implicação de colegas no insucesso 

escolar em virtude da falta de preocupação ou dedicação com os alunos. Curiosamente, ou 

não, os professores mais críticos em relação à postura do professor (Escola A) são os 

mesmos que, aparentemente, centram mais as suas aulas no aluno, nas aprendizagens.  

A falta de implicação dos próprios professores no insucesso escolar dos alunos ao 

localizarem a fonte dos problemas no exterior da escola e da sala de aula, chamada 

desresponsabilização dos professores (Martins & Parchão, 2000) é notória sobretudo nas 

intervenções dos professores da escola mais antiga, a Escola C. 

Entre as estratégias de superação do insucesso mais referidas, à semelhança do 

verificado no estudo de Costa (2004), os professores apontaram estratégias diversificadas, 

centradas, na sua maioria, dentro da própria escola. Entre elas destacam a importância do 

Estudo Acompanhado e das Salas de Estudo, para trabalhar de forma mais personalizada 

com os alunos; a uniformização de estratégias entre os professores; e o proporcionar 

determinadas experiências aos alunos que, de outra forma, não usufruiriam. Relacionadas 

com a acção docente, os participantes referem o recurso a jogos, concursos e declamações, 

como estímulo dos alunos; o trabalho entre pares, eficaz pela facilidade de comunicação 

entre os alunos; e a importância da motivação e do reforço positivo. Por sua vez, à família 
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sugerem um maior acompanhamento dos educandos. A um nível mais macro, consideram 

que traria algum impacto nas aprendizagens dos alunos a revisão a alguns conteúdos 

programáticos e uma reorganização curricular. 

Algumas das intervenções destes professores passaram por considerar que já faziam 

tudo o que era possível “Depois chegamos à conclusão que não há muito mais a fazer. Acho que 

não será ali na prática pedagógica que as coisas falham.” (Escola C, DLP). Esta postura está em 

sintonia com a detectada no estudo conduzido por Costa (2004) que refere: “Os 

[professores] entrevistados manifestaram alguma dificuldade em enunciar novas estratégias 

de combate ao insucesso na escola, alguns professores referiram inclusive que a escola já 

faz tudo bem e que já são desenvolvidas diversas actividades e estratégias.” (Costa, 2004, 

73). 
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5. Conclusões 

 

Enquadrados, apresentados e discutidos os principais resultados emergentes desta 

investigação, destacaram-se algumas diferenças de concepção relativamente ao processo 

ensino-aprendizagem dos docentes. As reflexões dos professores das Escolas B, C e D são, 

em quase tudo, semelhantes àquelas que a literatura e investigação tem demonstrado 

(Benavente, 1990; Martins & Parchão, 2000; Costa, 2004): centradas no ensino (neles 

próprios), de orientação mais tradicional, manifestando uma legitimação psicológica do 

insucesso escolar (Martins & Parchão, 2000), desresponsabilizando o professor, em grande 

medida, do insucesso dos alunos (Costa, 2004). As reflexões dos professores da Escola A, 

por sua vez, destacam-se pela profundidade, consciência e convicção manifestada. São 

centradas essencialmente na aprendizagem do aluno, na sua formação integral, no seu 

papel activo, portanto, de natureza mais construtivista; e atribuem grande parte da 

responsabilidade do insucesso do aluno à postura do professor.  

Esta diferença poderá estar eventualmente associada a outra característica, também 

emergente dos dados recolhidos – o forte trabalho colaborativo e regulado dos professores 

da Escola A. O facto de reunirem quinzenalmente e de o estilo de liderança ser fortemente 

orientador das práticas pode ter influenciado a profundidade e a natureza das reflexões 

destes professores. É notório que os professores da Escola A trabalham, reflectem e 

discutem em conjunto de forma sistemática com vista a atingirem objectivos comuns, 

vivenciando um mesmo projecto educativo. Talvez por isso, a natureza das suas reflexões 

se manifeste de forma mais convicta, concreta, orientada e profunda. 

Partindo da análise aos diferentes pontos de vista manifestados pelos professores, 

considera-se que seria interessante aprofundar, noutro tipo de investigação, a efectiva 



106 AVALIAR PARA MELHORAR A ESCOLA: PONTOS DE VISTA DE PROFESSORES 

 

 

correlação, ou não, entre vários factores contextuais (por exemplo, as características das 

escolas, o tipo de organização predominante, as características dos docentes, etc..) e as 

representações que os docentes têm sobre determinada temática, bem como sobre a 

concepção que têm sobre a qualidade de uma escola.  

É de ressalvar que os pontos de vista considerados nesta dissertação são apenas de 

um conjunto de professores, e como tal podem não traduzir na íntegra, nem na sua maioria, 

as práticas ou representações predominantes nas escolas, até porque não foi preocupação 

deste estudo trabalhar sobre uma base representativa. Acreditamos, porém, que os dados 

emergentes assumem um certo grau de representatividade, uma vez que são relatadas por 

actores que certamente têm em consideração episódios que já observaram e testemunhos 

recolheram fruto da convivência com outros colegas professores.  

Em jeito de balanço final julgamos que o envolvimento dos professores neste 

processo potenciou de alguma forma a sua auto-reflexão e auto-análise, assumindo um dos 

desígnios da avaliação focada nos utilizadores e na utilização (Patton, 2000, 2003). Ou 

seja, o impacto surgiu, não tanto das conclusões, mas sim do processo de pensamento 

envolvido, onde a participação activa dos intervenientes foi essencial.  

Neste âmbito, a realização de focus groups assumiu especial relevância, pois 

funcionaram como estratégia privilegiada de envolvimento e discussão dos participantes. A 

partir do diálogo, do debate, da confrontação de experiências, dinamizados por um “amigo 

crítico”, os professores tiveram a oportunidade de se questionar, reflectir, adaptar e auto-

regular (Roger, Ruelland e Clot, 2007, cit in Lessard, 2009).  

Esta forte participação contribuiu ainda para se dar um passo em frente na criar de 

uma cultura organizacional empenhada em progredir na aprendizagem, utilizando a 

avaliação como motor da "aprendizagem organizacional" (King, 1995; Sonnichsen, 1993, 

cit in: Patton, 2000). 
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ANEXO 1 

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO 

“ESTUDO DE CASO” DOS GRUPOS DE LÍNGUA PORTUGUESA, 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA (2.º CICLO) 

 

Como é do conhecimento de V. Exas., o Departamento de Avaliação de Desempenho deu início à 

segunda fase do seu projecto de avaliação, passando à concepção e desenvolvimento de estudos empíricos, 

recolhendo informação in loco.  

 

Em consonância com os propósitos da Administração, foram definidos os seguintes objectivos para 

este estudo: 

Caracterizar as dinâmicas de organização pedagógica dos grupos disciplinares; 

Estabelecer relações entre a organização dos grupos e o processo ensino-aprendizagem; 

Fomentar a auto-reflexão no seio de cada grupo disciplinar. 

 

Como objecto de análise, o estudo incidirá sobre os grupos disciplinares de Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências da Natureza – disciplinas consideradas alvos prioritários de análise e que fazem parte 

da estratégia do Grupo GPS; do 2.º ciclo – ciclo inicial na maior parte das escolas GPS. 

 

A metodologia adoptada foi o “estudo de caso”, tendo sido seleccionadas quatro unidades escolares, 

uma de cada sub-coordenação de zona, a saber: [Escola A], [Escola B], [Escola C] e [Escola d].  

 

Esta metodologia caracteriza-se por reconstruir e analisar um fenómeno sob a perspectiva sociológica, 

no seu contexto real, através de métodos de recolha de dados diversificados. É uma análise holística, 

descritiva e particular que tem em conta toda a complexidade de uma entidade ou organização. 

 

Existirão dois principais momentos de recolha de dados. Um primeiro de entrevistas a elementos 

considerados “chave” da unidade escolar, nomeadamente: Director Pedagógico, delegados dos grupos em 

análise e a um professor de cada grupo (a designar pelo Director Pedagógico) considerado “bom informante”. 

E um segundo constituído por uma série de três sessões de trabalho. Estas sessões serão com todos os 

professores dos grupos em causa e dinamizadas pelo [“amigo crítico”], em torno do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos e desenvolvimento curricular.  

 

Para além da recolha de dados, estes momentos têm o objectivo de promover a partilha, a auto-

reflexão e a discussão entre os docentes sobre o processo ensino-aprendizagem. No final, produzir-se-á, um 

relatório retratando o “caso” de cada unidade escolar. 

 

Departamento de Avaliação, 

Abril de 2007 



 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo 2 – Guião da Entrevista 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 2 

BLOCO A – Legitimação da entrevista e motivação 

 Informar sobre os objectivos do trabalho: 

o Caracterizar a dinâmica de trabalho dos grupos disciplinares 

 Solicitar a colaboração realçando a sua importância para o êxito do trabalho. 

 Carácter restrito e confidencial do uso das informações que se pretende recolher. 

 

BLOCO B – Dinâmicas 

Organização dos grupos 

 Como funcionam os Departamentos e os grupos disciplinares? 

 Como é que estão organizados?  

 Como se caracterizam os processos de comunicação? E as tomadas de decisão? 

 Como e quando reúnem? (trabalho cooperativo/individual/espírito de grupo) 

 Como são planeadas as aulas? 

 Que materiais/recursos utilizam? 

 Qual o contributo dos órgãos de Direcção da escola (DP/Conselho Pedagógico) na planificação e 

definição de estratégias dos grupos disciplinares? 

 Em que medida o PEE é tido em conta na definição de estratégias? 

 Quais os pontos fortes e fracos? Porquê? 

Processo ensino-aprendizagem 

 Como caracteriza as práticas de ensino-aprendizagem? (“ensino típico”) 

 Quais os pontos fortes e fracos? Porquê? 

 Como se sente face aos resultados dos alunos? O que fazem em relação a isso? 

 O que considera que poderia ser melhorado que tivesse impacto nas aprendizagens dos alunos? 

 Como é que o processo é monitorizado pelos grupos? Pela Direcção? 

 Qual é a sua perspectiva sobre os alunos? Sobre os pais? Sobre os professores? 

Formação/Reflexão (Como? Em que momentos? Com quem?) 

 Observação de outros (Observação ao vivo? Vídeos?) 

 Supervisão? 

 Feedback dado por observador exterior? 

 Auto-questionamento? 

 Visitas a outras instituições? 

 Quais as dinâmicas que levam os professores a trabalhar melhor? 

 

BLOCO C – Questões finais/agradecimentos 

 Pedir um comentário sobre o tipo de avaliação em curso 

 Saber se existem aspectos a acrescentar 

 Agradecer a colaboração prestada 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo 3 – Grelha de Análise de Conteúdo das Entrevistas 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 3 

A. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 

ESCOLA A 

Assuntos das reuniões 

Planificações, partilha de materiais, estratégias e experiências 

“Falamos de tudo o que acharmos pertinente, materiais novos que tenhamos descoberto, fichas de trabalho que alguma de nós tenha feito, alguma experiência de sala de aula. Trocamos muitas 

impressões, pedimos ajuda, tiramos dúvidas.” (Escola A, PM2) 

“O principal objectivo dessas reuniões deve ser pensar em estratégias que visam ao sucesso dos alunos.” (Escola A, DP) 

“Partilhamos as estratégias, os materiais.” (Escola A, DLP) 

“Planificação, estratégias comuns, dividimos tarefas, analisamos resultados, produzir materiais…” (Escola A, PCN2) 

“Planificar os conteúdos que vamos dar, fazer os testes e um balanço depois do momento de avaliação.” (Escola A, DLP) 

“Reunimos para planificação de aulas, verificação e reflexão sobre os resultados obtidos, estratégias. Há mesmo um trabalho de partilha de experiências. É muito vantajoso.” (Escola A, PCN1) 

“Tentamos dar sempre bons exemplos. Tudo está metodicamente organizado. Mas também há muitas coisas que aprendemos por ver o colega a fazer uma coisa que resultou.” (Escola A, DLP) 

“Uniformizamos os conteúdos que vamos dar.” (Escola A, DLP) 

Comunicação 

Intercomunicação entre órgãos 

“A dinâmica do grupo disciplinar surge não só no seio do grupo mas também depois a coordenadora de departamento apresenta os nossos resultados, as nossas estratégias/sugestões ao Conselho 

Pedagógico, e depois o Conselho Pedagógico também nos dá orientações.” (Escola A, DM/CN) 

Papel da Direcção Pedagógica/Conselho Pedagógico 

Definição de metas/estratégias 

“A Direcção é muito precisa. Não há margem para dúvida para os professores. Sabemos que temos que ir por aqui. Se não formos sabemos que já estamos à margem do que está predefinido. Falamos 

todos uma linguagem muito idêntica. Tem que ser “assim”. Só “assim” é que temos conseguido os resultados que temos conseguido.” (Escola A, DLP) 

“A minha principal preocupação é todos os dias, de facto, proporcionar a todos os docentes a informação para que a sua função seja assegurada e profissionalmente intocável.” (Escola A, DP) 

“Acho que tivemos um empurrãozinho para agir desta forma, a nível de valores, objectivos, regras, estratégias, mas agora somos nós que fazemos naturalmente.” (Escola A, PCN1) 

“Ajuda estarem todos a trabalhar no mesmo sentido.” (Escola A, DP) 

“Em relação ao trabalho de grupo é uma preocupação constante da Direcção fomentar esse trabalho e existem várias estratégias dentro desta instituição que asseguram isso. Tenho a certeza que o 

trabalho individual em nada beneficia uma boa prática pedagógica. Deve ser debatida, discutida sempre em grupo disciplinar tendo como objectivo encontrar estratégias que veiculem a um bom 

aproveitamento.” (Escola A, DP) 

“O Director é mesmo muito preciso e se ele é tão objectivo naquilo que se pretende que é difícil não fazermos bem. Não há forma de não compreendermos a mensagem.” (Escola A, DLP) 

“O espírito de grupo tem que existir sempre, que numa visita de estudo, a um laboratório, numa actividade, deve existir sempre uma cooperação.” (Escola A, DP) 

“Sempre que temos algum problema a Direcção Pedagógica está sempre receptiva para nos receber, para resolver as situações ou pelo menos para nos orientar.” (Escola A, DM/CN) 

Metas/Estratégias 

“Dou orientações sobre a qualidade que devem ter as provas de avaliação, a preocupação em manter as turmas no mesmo pé de igualdade ao nível dos conteúdos definidos em planificação, solicitam 

aos professores que reflictam muito sobre as diferenças de aproveitamento de turma para turma e tentarem justificar muito bem esse facto. Sobre a proximidade que as provas devem ter às provas 

nacionais para se familiarizarem com as características de uma prova externa.” (Escola A, DP) 

Monitorização 

“É óbvio que se um professor deixar que uma turma se deixa levar e não tiver uma atitude mais directiva, de maior autoridade. Não autoritário mas de maior autoridade. Começa a ver que as coisas 

não estão bem e a Direcção chama a atenção. Felizmente não é o caso porque nos temos ajudado uns aos outros.” (Escola A, DLP) 

“O acompanhamento do trabalho dos grupos é feito através da leitura das actas, mas estas, como seria de esperar, nem sempre descreve aquilo que aconteceu. O que faço é, sempre que existem 

reuniões de grupo disciplinar, de forma aleatória, tento estar presente em todas elas ao longo do período de forma a ter o feedback concreto e real do trabalho que é o trabalho do grupo e o que é que 

se discute e se realmente esse debate leva ao aproveitamento dos alunos.” (Escola A, DP) 



 

 

 

A. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 

ESCOLA A 

“Também assisto a algumas reuniões de departamentos.” (Escola A, DP) 

Periodicidade das reuniões 

2xmês 

“Duas vezes por mês, normalmente.” (Escola A, PCN2) 

“Formalmente reunimos mais ou menos quatro vezes por período.” (Escola A, PLP) 

“Mas nós sentimos que não era suficiente. Então decidimos reunir quatro vezes por período, ou mais se for necessário.” (Escola A, PLP) 

“Normalmente duas vezes por mês.” (Escola A, PCN1) 

“Por período reunimos cerca de quatro vezes, formalmente, com actas. Mais ou menos quinzenalmente.” (Escola A, DLP) 

“Reunimos mais ou menos duas vezes por mês.” (Escola A, DM/CN) 

“Reunimos sensivelmente duas vezes por mês. Reuniões formais, com acta, convocatória.” (Escola A, PM2) 

Partilha informal diária 

“Debatemos diariamente, em conversas informais, o que fizeste, como é que correu, como é que os alunos reagiram. Seja na sala de professores, seja no corredor ou no bar.” (Escola A, PLP) 

“Depois temos sempre aquelas pequenas reuniões informais. Sempre que nos encontramos partilhamos informações, as dúvidas que tivemos que o colega pode tentar ajudar-nos.” (Escola A, DM/CN) 

“Depois, sempre que necessário, estamos em contacto umas com as outras.” (Escola A, PM2) 

Sempre que necessário 

“Entretanto reunimos informalmente sempre que houver necessidade, nem que seja 10/15 minutos.” (Escola A, DLP) 

“Reunimos muitas vezes.” (Escola A, DLP) 

“Ou seja, as reuniões oficiais é o Director Pedagógico que estipula ou a Qualidade.” (Escola A, PLP) 

Pontos fortes/Pontos fracos 

(+) Partilha de experiências 

“Caso algum professor esteja com algum problema isso é sempre debatido.” (Escola A, DLP) 

“Como estou em início de carreira, quanto mais informação absorver melhor. Há que assumir as fragilidades e assumi-las perante os colegas para tentar superá-las. Em conjunto se calhar resulta 

melhor. Espero que este clima de partilha e trabalho de equipa resulte por muito tempo, para não estagnar. Apoiamo-nos muito uns aos outros a todos os níveis.” (Escola A, PLP) 

“Mesmo inter-escolas. Há uma colega minha que está na [Escola B] e é muito gratificante podermos falar e trocar materiais entre as escolas.” (Escola A, PCN1) 

“Modo de organização é muito proveitoso porque trabalhamos muito em equipa debatemos muito as estratégias que resultam melhor, pior...” (Escola A, PCN2) 

“Nas reuniões falamos muito sobre as estratégias que resultam ou não.” (Escola A, DLP) 

“O que costumamos fazer é “dramatizações” nas reuniões de grupo, para mostrarmos como fazemos.” (Escola A, PLP) 

“O trabalho do grupo não têm desvantagens, o objectivo é sempre que os alunos tenham os melhores resultados possíveis. Definimos muito bem como vamos fazer em cada aula. Tem funcionado muito 

bem. São horas de reuniões mas temos tido bons resultados.” (Escola A, PM2) 

“Por vezes adoptamos as mesmas estratégias sobretudo de motivação.” (Escola A, PLP) 

“Sinto que aqui há mesmo uma partilha muito grande de estratégias, de ideias, e sabemos sempre o que todos estão a fazer. E os alunos sabem que o que aprendem numa aula depois reflecte-se noutra 

porque os professores falam sempre uns com os outros. Sozinhos não somos capazes de tudo.” (Escola A, PCN1) 

“Temos apoio de todos os colegas, do secundário, do 3.º ciclo, partilhamos todas as nossas ideias.” (Escola A, DM/CN) 

“Tentamos articular sempre que possível com os outros grupos disciplinares nos conselhos de turma.” (Escola A, PCN1) 

“Tentamos fazer as coisas em comum para que não haja desfasamentos tão grandes, mas claro, tendo em conta as características de cada turma. E em conjunto tentamos ver sempre onde podemos 

melhorar.” (Escola A, PLP) 

“Todos sabem o que está a acontecer e toda a gente tenta ajudar para que as coisas melhorem.” (Escola A, DLP) 

“Todos têm conhecimento do trabalho uns dos outros. Há uma partilha imensa. Tentamos maximizar o tempo dividindo o trabalho e partilhando. Tentamos tirar o máximo aproveitando o tempo para 

fazer ainda mais do que se estivéssemos a trabalhar cada um no seu cantinho.” (Escola A, DLP) 

“Traz resultados práticos porque em vez de ser uma pessoa só a pensar em tudo, unimos esforço e há sempre novas ideias, repartindo o trabalho.” (Escola A, PCN1) 

“Vive-se muito o espírito de equipa. Vivemos muito isto.” (Escola A, PCN1) 



 

 

 

A. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 

ESCOLA B 

Assuntos das reuniões 

Fichas e materiais em grupo mais reduzido 

“Nas reuniões informais estamos separados, quando trabalhamos os materiais, quando fazemos as fichas e as provas.” (Escola B, DLP) 

“Reunimos mais em grupo por ano, as do 5.º ano separadas do 6.º. Resulta melhor.” (Escola B, DM/CN) 

Planificação das aulas individualmente 

“Penso que o trabalho dos colegas é semelhante.” (Escola B, PLP) 

Planificações, partilha de materiais, estratégias e experiências 

“…Trabalhamos as acções (problema) identificadas.Fazemos verificação da planificação.Registam-se os casos mais problemáticos.O grupo ajuda mas as professoras trabalham mais por ano.Em 

grupos mais pequenos.” (Escola B, PM/CN) 

“Definimos as estratégias a usar no início do ano.” (Escola B, PLP) 

“Em grupo é mais a nível de materiais e planificação.” (Escola B, PM/CN) 

“Falamos sobre as informações do pedagógico, planificações, modo de avaliar os alunos, formações que precisamos, o que precisamos de fazer, materiais que vamos usar.” (Escola B, DLP) 

“Já falámos em corrigir testes umas das outras.” (Escola B, PM/CN) 

“Todos alunos com dificuldades à disciplina são debatidos, analisamos em grupo e propomos depois aos conselhos de turma.” (Escola B, PLP) 

Comunicação 

Actas/memorandos 

“O feedback do que se passa nos grupos é feito por actas e também no C. Pedagógico.” (Escola B, DP) 

Reunião Geral 

“Quando são recados importantes sinto necessidade que seja por Reunião Geral, senão a informação às vezes a perde-se.” (Escola B, DP) 

Coordenadores 

Escolha dos coordenadores 

“As escolhas dos coordenadores, no início foram aleatórias, porque não conhecia ninguém. Depois vou procurando ajustar.” (Escola B, DP) 

Perfil/Responsabilidades 

“Aqui é muito importante por toda a gente a conversar e toda a gente a trabalhar.” (Escola B, DP) 

“E se as pessoas são individualistas e não partilham o seu trabalho não pode ser.” (Escola B, DP) 

“Mas competências essenciais que procurei foi que fossem pouco conflituosas, boa capacidade de relacionamento com as pessoas e que tenham dinâmica, capacidade de trabalho.” (Escola B, 

DP) 

“Os grupos funcionam sob coordenação do departamento e no caso da LP e Mat há um coordenador para todos os ciclos.” (Escola B, DP) 

“Também que sejam humildes, que não tenham problema em assumir quando fazem bem ou mal e saibam corrigir isso. Desde que tenham vontade de fazer.” (Escola B, DP) 

Papel da Direcção Pedagógica/Conselho Pedagógico 

Definição de metas/estratégias 

“Acho que as pessoas percebem que sozinhas fazem muito pouco.” (Escola B, DP) 

“E depois como há momentos marcantes em que é necessário que estejam no mesmo ritmo, eles acabam por fazer um trabalho de planificação muito acompanhado entre todos.” (Escola B, 

DP) 

“E eles tentam-se ajudar muitos uns aos outros.” (Escola B, DP) 

“Esta transposição ainda está a ser trabalhada.” (Escola B, DP) 

“Peço que haja também essa discussão de grupo para as estratégias de aula.” (Escola B, DP) 

“Pedi aos delegados que acompanhassem os problemas identificados nas turmas, para além do conselho de turma. Para se ajudarem mutuamente.” (Escola B, DP) 

“Perguntar como nos vamos envolver todos para resolver o problema.” (Escola B, DP) 



 

 

 

A. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 

ESCOLA A 

“Sentem que não sabem tudo mas que podem aprender uns com os outros.” (Escola B, DP) 

“Um professor quando identifica um problema deve falar com os colegas para em conjunto tentar resolvê-lo.” (Escola B, DP) 

Importância do CP 

“Considero que é um grupo muito importante porque está representada a escola toda e é aqui que se discutem tudo o que tenha a ver com a vida da escola.” (Escola B, DP) 

“Definimos a organização da escola.” (Escola B, DP) 

“Definimos objectivos, estratégias, analisamos os resultados e verificamos se nos estamos a distanciar ou não.” (Escola B, DP) 

“Depois os departamentos levam a discussão aos grupos e trazem para a próxima reunião.” (Escola B, DP) 

“É lá que estão representados os Coordenadores de Departamento que coincidem ser os delegados de LP e Mat.” (Escola B, DP) 

“No Conselho Pedagógico tratam-se todos os assuntos que digam respeito ao funcionamento da escola.” (Escola B, DP) 

“Passam-se as informações necessárias e isso é rápido e depois levam-se alguns assuntos a debate a este grupo.” (Escola B, DP) 

“Procuro que sejam reuniões de trabalho efectivas.” (Escola B, DP) 

“São reuniões normalmente muito demoradas.” (Escola B, DP) 

“Trago assuntos para discussão.” (Escola B, DP) 

Monitorização 

“O grosso do trabalho nasce do seio do grupo e daí é que vai para a Direcção.” (Escola B, PM/CN) 

PEE/PCE 

Articulado informalmente 

“O PEE é articulado com as actividades do grupo mais informalmente.” (Escola B, DP) 

Periodicidade das reuniões 

1xmês 

“Reúnem obrigatoriamente uma vez por mês após o C. Pedagógico.” (Escola B, DP) 

“Reunimos sempre a seguir ao Pedagógico, mensalmente, para trocar materiais, falar como é que vamos dar a matéria, as dificuldades que temos.” (Escola B, DM/CN) 

“Uma vez por mês, pelo menos, mas temos necessidade de reunir mais vezes, por causas de provas, actividades, materiais, etc.” (Escola B, PLP) 

1xmês ou de 2 em 2 meses 

“Reunimos mensalmente ou de dois em dois meses e depois para fazer as provas de avaliação.” (Escola B, DLP) 

Sempre que necessário 

“Depois reúnem extraordinariamente sempre que necessário.” (Escola B, DP) 

Pontos fortes/Pontos fracos 

(-) Devia haver mais especialização 

“Para melhorar devíamos especializarmo-nos por ciclo. Temos mais aptidão para uns anos do que para outros.” (Escola B, PM/CN) 

“Talvez no nosso grupo funcionasse melhor separando a LP do inglês é complicado para nós dividir o trabalho.” (Escola B, DLP) 

(-) Devia haver mais partilha de experiências entre escolas 

“Acho que poderia haver mais partilha de experiências entre as escolas.” (Escola B, DP) 

(-) Uniformização 

“Pontos fracos: temos que andar sempre a par um com os outros.Às vezes temos que atrasar. Mas acaba por ser vantajoso isso.” (Escola B, PLP) 

(+) Boa relação entre os professores 

“A nível de relações humanas é óptimo.” (Escola B, DM/CN) 

(+) Partilha de experiências 

“Às vezes partilhamos.” (Escola B, DLP) 

“Não se perde a articulação entre ciclos porque reunimos em grupo.” (Escola B, PM/CN) 

“O balanço é positivo. Há mesmo partilha.” (Escola B, PLP) 

“Os novos procuram-nos muito para colocar questões sobre a melhor maneira de dar determinado conteúdo.” (Escola B, DLP) 



 

 

A. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 

ESCOLA A 

“Penso que esta organização dos grupos está a resultar bem, partilhamos todas as informações, tentamos superar as dificuldades em conjunto.” (Escola B, DLP) 

“Por exemplo a professora de matemática é a primeira a reconhecer que tem muito a aprender e adora quando eu lhe proporciono ir a [outras escolas do grupo] falar com outros 

professores.” (Escola B, DP) 

“Quando é necessário fazemos um estudo conjunto.” (Escola B, DLP) 

(+) Uniformização 

“É vantajoso trabalharmos assim porque estamos a trabalhar todas para o mesmo e sabemos o que todas estamos a fazer.” (Escola B, PM/CN) 

 

A. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS 
ESCOLA C 

Assuntos das reuniões 

Planificações, partilha de materiais, estratégias e experiências 

“A monitorização do que se passa na aula é feita só nas reuniões mensais, em que ponto é que estão em todas as turmas.” (Escola C, DLP) 

“Analisam-se as informações dos Conselhos Pedagógicos, faz-se uma avaliação de como estão a decorrer os conteúdos, que dificuldades estão a ter no momento e se as planificações e o plano 

de actividades estão a ser cumpridos.” (Escola C, DLP) 

“O objectivo é abordar tudo o tem a ver com curricular e enriquecimento curricular.” (Escola C, DP) 

“Paralelamente há reuniões com o objectivo de preparar situações particulares quer da parte curricular quer da parte de enriquecimento curricular. Essas são promovidas pelo Delegado 

sempre que sentir que haja necessidade.” (Escola C, DP) 

“Preparam fichas de trabalho e testes comuns.” (Escola C, DP) 

“Quando é detectado algum problema, temos um conjunto de estratégias que estão definidas nas planificações.” (Escola C, DLP) 

“Quando surge algo mais pontual os professores discutem entre si o que é melhor fazer, trocam materiais entre si, fichas, testes.” (Escola C, DLP) 

Comunicação 

Actas/memorandos 

“[Comunicação] Todas as reuniões têm uma acta. Se a informação, se for importante, é dada directamente às pessoas.” (Escola C, DP) 

“As orientações da Direcção vêm normalmente em memorandos que são fixados na sala de professores. As vias de comunicação funcionam bem. Seria mais fácil se os documentos estivessem 

disponibilizados on-line, para que pudéssemos trabalha-los em casa, por exemplo, mas penso que se está a caminhar nesse sentido.” (Escola C, PLP) 

“Esses relatórios são apresentados em Conselho Pedagógico que depois transmitem essa informação a toda a escola.” (Escola C, DP) 

Intercomunicação entre órgãos 

“Pede ao Departamento, o Departamento pede ao Grupo e depois o Grupo define estratégias que vão ao Conselho Pedagógico e depois podem ser estendidas pela escola.” (Escola C, DLP) 

Receptividade da DP 

“Têm sempre oportunidade. Em plenário tento evitar. Toda a comunidade pode comunicar através do representante, seja pelo Delegado de Grupo, pelo Director de Turma ao conselho que 

pertence ou directamente à Direcção. A porta está aberta! E por escrito, também costumam aparecer algumas propostas e sugestões.” (Escola C, DP) 

Coordenadores 

Escolha dos coordenadores 

“Tanto os delegados de grupo como os coordenadores de departamento tentamos escolher criteriosamente tendo em vista assegurar um bom desempenho.” (Escola C, DP) 

Perfil/Responsabilidades 

“A nossa comunidade não é fácil. Por isso não usamos a eleição para escolher esses líderes. É a Direcção, com alguns critérios, que escolhe as pessoas para esses lugares.” (Escola C, DP) 

“Estas pessoas são chefias intermédias fundamentais em toda a orgânica da escola para fazerem pontes com a Direcção.” (Escola C, DP) 

“São identificadas tendo em conta o seu historial na escola e o que a Direcção lhes reconhece como sendo positivo: responsabilidade, dedicação, organização, relação com os outros 

professores.” (Escola C, DP) 
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“São pessoas a quem se reconhece sentido de responsabilidade e que sirvam de motores depois nos grupos e trabalhar no terreno com os professores. Estão na primeira linha de chefia.” 

(Escola C, DP) 

“Um bom líder deve ter uma vertente humana que lhe possibilite ser um elemento conciliador e não um elemento que vá causar conflitos.” (Escola C, DP) 

Papel da DP/CP 

Definição de metas/estratégias 

“A ordem de trabalho das reuniões mais formais é definida pelo coordenador de departamento ou pela Direcção.” (Escola C, DLP) 

“As directrizes do Conselho Pedagógico são que sejam minimizadas as diferenças para evitar assimetrias e graus de dificuldade distintos, para proporcionar as mesmas experiências a todos os 

alunos.” (Escola C, DP) 

“O Conselho Pedagógico dá orientações que algumas vezes têm que ser adaptadas à realidade do Grupo.” (Escola C, DM/CN) 

Importância do CP 

“Quando são detectadas algumas situações que necessitem intervenção debate-se em Conselho Pedagógico e abrem-se acções para a resolução desses problemas. Esses problemas são de 

todas as naturezas, comportamental, avaliação, etc..” (Escola C, DP) 

Monitorização 

“[Acompanhamento dos trabalhos pela DP] Temos mecanismos do SGQ, pelos Relatórios de Desempenho. Através dos gestores de procedimentos também vamos tendo conhecimento da 

realidade.” (Escola C, DP) 

“A Direcção Pedagógica estabelece prazos, reflecte sobre os dados dos grupos, analisa os resultados negativos. Não dá orientações concretas.” (Escola C, DLP) 

“Eu próprio tento certificar-me que as directrizes são aplicadas e tento ter feedback das situações.” (Escola C, DP) 

“Temos quatro indicadores da Qualidade: cumprimento das planificações, cumprimento do plano de actividades, máximo de 25% de alunos com níveis inferiores a 3, e 25% de alunos com 

nível 4 ou 5. O balanço é positivo, conseguimos alcançar estes objectivos todos.” (Escola C, DLP) 

PEE/PCE 

Articulado de forma consciente 

“Essas actividades são pensadas em articulação com as orientações do Conselho Pedagógico, do PEE e PCE e da própria [GRUPO GESTOR].” (Escola C, DP) 

“Os Grupos disciplinares participaram activamente a construção do PCE. Com base em diagnósticos: da avaliação, da qualidade (inquéritos de satisfação), da turma, etc.. No final de cada 

ano lectivo fazemos de uma Revisão ao Sistema que serve também para fazermos um ponto de situação sobre o trabalho que está a ser realizado.” (Escola C, DP) 

“Tentamos que as actividades vão ao encontro do Projecto Educativo. A própria Direcção, quando aprova essas actividades aprova com base no PEE.” (Escola C, DLP) 

Periodicidade das reuniões 

1xmês 

“Ordinariamente reúnem todos os meses.” (Escola C, DP) 

“Reuniões de grupo mensais posteriores às de reuniões de departamento. “ (Escola C, DLP) 

“Reuniões mensais, após o Conselho Pedagógico. A ordem de trabalhos é normalmente definida pelo Conselho Pedagógico. Falamos sobre a leccionação dos conteúdos, aferimos 

metodologias, práticas pedagógicas, materiais.” (Escola C, PLP) 

“Reuniões mensais. Primeiro, Conselho Pedagógico, depois de Departamento e a seguir de Grupo.” (Escola C, PM/CN) 

“Todos os meses o Conselho Pedagógico reúne e depois existem sempre reuniões obrigatórias de Departamentos e de Grupos.” (Escola C, DP) 

Partilha informal diária 

“Há sempre situações informais também. Os professores já estão cá há muito tempo. É um grupo que se dá muito bem.” (Escola C, PM/CN) 

“Reuniões informais quase todos os dias porque os professores já se conhecem há muito tempo e na sala de professores discutimos muito a situação dos alunos.” (Escola C, DLP) 

Pontos fortes/Pontos fracos 

(+) Partilha de experiências 

“Conversamos também muito entre o grupo.” (Escola C, PM/CN) 

“Debatemos questões pedagógicas e também disciplinares. Pergunto a opinião do colega de como ele agiria. Acho que saímos todos beneficiados com essa partilha, especialmente os alunos.” 

(Escola C, PLP) 

“Há muito trabalho de grupo entre os colegas. Às vezes dividimos e em pequenos grupos aprofundamos certas coisas que depois debatemos em conjunto.” (Escola C, DM/CN) 
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“Já estamos na escola há muito tempo, criam-se laços. E quando temos algum problema ou situação diferente falamos sempre uns com os outros na sala de professores. Há sempre uma 

partilha de experiências.” (Escola C, PLP) 

“Não há trabalho isolado. Há estratégias para todos os casos.” (Escola C, DLP) 

Escola D 

Assuntos das reuniões 

Planificações, partilha de materiais, estratégias e experiências 

“Depois também falamos informalmente na sala de professores sobre os materiais, estratégias.” (Escola D, DLP) 

“Falamos sobre a maneira de dar a matéria, como os alunos reagem.” (Escola D, DLP) 

“Fazemos planificações, trocamos ideias.” (Escola D, DLP) 

“Informações do CP, relatórios das actividades, balanço das planificações, falar sobre o que se vai fazer nas avaliações, definição de critérios.” (Escola D, PM/CN) 

“Informações relativas à escola, balanço das planificações, preparação de actividades, análise dos testes, dificuldades dos professores.” (Escola D, PLP) 

“Marcadas para 90 minutos normalmente, planificações, matrizes de provas, dúvidas, materiais.” (Escola D, PM) 

“Planificações, relatórios, seguimento das acções.” (Escola D, DCN) 

“Questões pedagógicas, cumprimento do programa, dificuldades da turma, insucesso e insucesso. Andamento das acções. Organização dos exames. Orientações.” (Escola D, DP) 

Comunicação 

Actas/memorandos 

“A delegada fala com a direcção ou através das actas. A comunicação acho que funciona bem” (Escola D, PM/CN) 

“A Direcção faz o acompanhamento do trabalho dos grupos pela leitura das actas. Às vezes é verbalmente quando vêm pedir orientação, opinião.” (Escola D, DP) 

“A direcção sabe o que se passa sobretudo pelos DT, delegados e actas.” (Escola D, PM/CN) 

“Do CP para os grupos é através de actas e pelos próprios delegados.” (Escola D, DP) 

Intercomunicação entre órgãos 

“A comunicação funciona bem entre Direcção, CP e grupos.” (Escola D, DLP) 

“A discussão surge de ambos os lados, do CP e no seio do grupo.” (Escola D, DP) 

Receptividade da DP 

“Canais de comunicação é a porta. Vêm cá sempre que precisam. Não formalizo as comunicações. Devem ser imediatas, para a resolução dos problemas, com canais directos, sem intermediários.” 

(Escola D, DP) 

Via oral 

“Passo também uma parte do tempo na sala de professores a falar com eles.” (Escola D, DP) 

Coordenadores 

Perfil/Responsabilidades 

“No fim do ano lectivo decide-se quem vai ocupar os cargos, tendo em conta o tempo de serviço das pessoas, preocupação em dar em continuidade ao trabalho das pessoas.” (Escola D, DP) 

Materiais/documentos usados para reflexão 

Legislação ou outro 

“Às vezes costumamos consultar a legislação, ou se alguma colega tiver material interessante também leva.” (Escola D, DLP) 

“Legislação, coisas do ministério, às vezes distribuo alguns materiais mas pouco.” (Escola D, DP) 

“Não usamos assim nenhum material específico, sé se alguma colega trouxer.” (Escola D, DM) 

Papel da DP/CP 

Definição de metas/estratégias 

“Também são dadas algumas orientações para sala de aula, do CP, sobretudo depois de se analisarem os resultados.” (Escola D, DLP) 

PEE/PCE 
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Articulado de forma consciente 

“O PEE é o ponto de partida para a definição das estratégias dos grupos, de uma forma consciente. Acompanhamos pela monitorização da qualidade.” (Escola D, DP) 

“O PEE é tido em conta de uma forma consciente mas não andamos ali a controlar ao pormenor.” (Escola D, DM) 

Periodicidade das reuniões 

1xmês 

“Depende do que tivermos para fazer, duas por período, três por período.” (Escola D, DLP) 

“Depois do pedagógico, uma vez por mês e depois sempre que necessário.” (Escola D, PLP) 

“Mais ou menos mensalmente.” (Escola D, DCN) 

“Normalmente uma vez por mês, ou antes ou depois dos CP. Conforme a matéria que os CP vão abordar.” (Escola D, DP) 

“Reunimos sempre os Dep. após os CP e sempre que houver necessidade. Todos os professores porque somos poucos.” (Escola D, DM) 

“Reuniões, a seguir ao CP, normalmente uma vez por mês, mas nem sempre. Ou sempre que for necessário.” (Escola D, PM/CN) 

Partilha informal diária 

“Damos sugestões uns aos outros, apoio mais individualizado, um jogo. Mas falamos assim informalmente.” (Escola D, DM) 

Pontos fortes/Pontos fracos 

(-) CN/Mat 

“No conjunto de ciências e matemática há alguns problemas. Há a necessidade de um ou outro professor precisar uma formação mais específica, já está há muito tempo no serviço, mais virada para a 

prática lectiva, para a componente pedagógico-didáctica. Alguns não têm profissionalização, outros já não fazem formação nestas áreas há muito tempo.” (Escola D, DP) 

(-) Devia haver mais especialização 

“Poderia haver uma separação do departamento, entre as áreas físico-químicas e as ciências naturais. Há pormenores que me escapam. Não tenho conhecimentos na áreas das ciências, apesar de 

muitos métodos poderem ser comuns, mas depois há coisas específicas. Não sei se estão bem elaboradas ou não.” (Escola D, DCN) 

(-) Dificuldade em acompanhar outras áreas 

“Ponto fraco: tenho dificuldade em saber se as colegas dos grupos que não são da minha área estão a desenvolver o trabalho bem, ou como poderia ser melhor.” (Escola D, DCN) 

(-) Falta de tempo 

“Ponto fraco: falta de tempo para fazermos coisas.” (Escola D, DLP) 

(-) Número reduzido de professores 

“As pessoas não têm com quem discutir.” (Escola D, DP) 

“Ponto fraco: Uma coisa que temos que equacionar é acabar com os grupos disciplinares e agrupar em departamentos. Não tem muito sentido esta organização muito dispersa. O número de 

professores por grupo é muito pequeno, não há massa crítica. Estar nos departamentos e nos grupos é uma ficção. Eles recebem informação dos departamentos e depois vão trabalhar sozinhos. E para 

isso os delegados têm que estar nos departamentos.” (Escola D, DP) 

“Somos poucos professores a leccionar. Sou só eu no 5.º ano. Não tenho ninguém a quem perguntar, com quem trocar ideias do meu ano.” (Escola D, DLP) 

“Sou só eu a dar 5.º ano. Se tiver dúvida discuto com a delegada.” (Escola D, PM) 

(-) Pouco trabalho colaborativo 

“A organização é boa mas se houvesse mais disponibilidade dos professores era bom que talvez uma vez por mês discutíssemos o trabalho uns dos outros. Podia ser uma mais valia. Não fazendo isso 

sistematicamente cada professor está a trabalhar para seu lado. Haver mais troca. Nem todas as pessoas são receptivas a isso, parece que estamos a pôr em causa o que essa pessoa está a fazer. E não 

é isso que se trata.” (Escola D, PLP) 

“Damo-nos todos bem mas às vezes sinto que podíamos ter uma ligação maior, se tivéssemos, por exemplo, uma tarde por mês ou quinzenalmente para falarmos de estratégias, actividades. Para a 

matemática acho era importante, discutirmos mais as aulas. Sinto essa falta, esse tempo. Os momentos informais na sala de professores não chegam.” (Escola D, DM) 

(+) Boa relação entre os professores 

“Acho que eles falam entre si. As relações são boas.” (Escola D, DP) 

“Ponto forte: Apesar disso os professores, como têm muitos anos de casa, conhecem-se e têm uma relação boa, normalmente.” (Escola D, DP) 

(+) LP 

“A LP o grupo é mais homogéneo, as coisas caminham melhor.” (Escola D, DP) 
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(+) Partilha de experiências 

“Damos sugestões se as colegas estiverem atrasadas nos conteúdos. Tentamos partilhar a nossa experiência.” (Escola D, DCN) 

“Falamos sempre, sobre dúvidas, dificuldades… normalmente é com a delegada. A escola é pequenina, somos poucos.” (Escola D, PM/CN) 

“Mas partilhamos materiais. Tentamos entreajudar-nos.” (Escola D, PM) 

“Não é um trabalho isolado. É bom porque há troca de ideias.” (Escola D, PM/CN) 

“Os testes têm que passar sempre por mim. Normalmente fazemos essa partilha. Com as CN não faço tanto essa ligação, não estou tanto a vontade.” (Escola D, DCN) 

“Ponto forte: troca entre nós, entre os professores dos vários ciclos. Divisão de tarefas mas sem ser individual.” (Escola D, DLP) 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola A 

Aula "típica" 

A partir de situações práticas, aproximação à realidade 

“(…) apresentação do que vamos aprender e uma prática de aplicar o que demos noutros contextos. Para perceberem que tudo tem uma razão, um sentido, em cada frase, tempo verbal.” (Escola A, 

PLP) 

“Se for o início de um conteúdo modo geral tento arranjar uma história. Sou muito teatral para captar a atenção. A seguir temos um momento de leitura, análise do texto. Os conteúdos gramaticais 

são estudados a partir de um texto de forma a chegarem por eles à conclusão. Depois um momento de produção escrita. Tento por música sempre que possível. Utilizar coisas que eles usem todos os 

dias veiculando esses conteúdos.” (Escola A, DLP) 

“Se for um conteúdo totalmente novo, costumamos pegar a situações do dia-a-dia, perguntamos o que eles acham daquilo, como se pode aplicar aquele conceito na vida deles, sempre ao encontro à 

realidade deles.” (Escola A, DM/CN) 

“Sempre que possível vamos para a rua.” (Escola A, PCN1) 

Com base no manual 

“O manual é um apoio, os alunos têm aquela segurança.” (Escola A, PLP) 

Correcção dos TPC 

“corrigimos os TPC quando há.” (Escola A, PCN1) 

“Uma aula normal é a abertura da lição, escrever o sumário, fazer a ligação com o que foi dado nas aulas anteriores, sempre correcção dos trabalhos de casa.” (Escola A, PM2) 

Exercícios práticos 

“Depois é praticar com exercícios, realização de TPC, fichas de trabalho com exercícios semelhantes aos das provas de aferição para eles não ficarem assustados quando realizam as provas.” 

(Escola A, DM/CN) 

Formação integral do aluno 

“Aproveitamos todas as situações para trabalhar não só os conteúdos mas também as competências de formação integral do aluno. Não deixamos que em nenhuma aula ninguém minimize o outro. 

Desde a postura física a todos os aspectos. Faz parte da própria cultura da escola.” (Escola A, DLP) 

Papel activo do aluno 

“Abordar um novo conteúdo, não chegar e colocar uma definição mas pelo método da descoberta, perceber se eles já ouviram falar, que percepção é que têm para perceber até que ponto é preciso ir 

mais a fundo. Sempre uma aplicação prática. E terminar sempre com o TPC que é para casa.” (Escola A, PM2) 

“Depois a abordagem dos novos conteúdos depende. Tentamos que sejam os alunos a lá chegar sem darmos tudo feitinho.” (Escola A, PCN1) 

“Não é só para aprenderem para aquele momento. Tento fazer de maneira a que eles consigam chegar lá sozinhos, desenvolvendo o raciocínio.” (Escola A, PLP) 

“Tentamos sempre que tenham sempre parte activa em cada aula. Que não estejam lá só para nos ouvir mas que participem activamente na aula. Todos participam em todas as aulas e eles sabem isso, 

têm que estar com atenção. Quando algum não participa queixa-se logo no final da aula. É uma estratégia comum a todos as disciplinas. Para nós percebermos se os conteúdos estão a ser assimilados, 

para os desinibir um bocadinho, para perceberem que estão ali a fazer alguma coisa, que têm que aprender porque vão ter que responder a qualquer momento. Estamos a incentivar a participação 
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Escola A 

deles ao máximo nas aulas.” (Escola A, PM2) 

Revisão/resumo de conteúdos 

“Costumamos iniciar a aula com uma revisão da aula anterior e depois perguntamos sempre aos alunos sobre o que sabem sobre determinado tema, partir do que eles sabem e a partir daí 

desenvolver.” (Escola A, PCN2) 

“Costumamos iniciar as aulas com a revisão os conteúdos da aula anterior. Ou, se estivermos a iniciar um conteúdo novo, costumamos ir buscar os pré-requisitos necessários do 1.º ciclo ou do 5.º 

ano.” (Escola A, DM/CN) 

“fazemos o resumo da aula anterior” (Escola A, PCN1) 

“Tenho sempre a preocupação da fazer uma ligação com o que demos, uma apresentação do que vamos aprender (…).” (Escola A, PLP) 

Síntese e exercícios práticos 

“No final costumamos fazer um esquema ou uma síntese.” (Escola A, PCN1) 

“No final faço sempre um apanhado e exercícios.” (Escola A, PCN2) 

Trabalho de campo 

“Quando foi dos animais pedimos para eles trazerem minhocas. Eles passam a mão e vêem como elas se deslocam. Têm uma abertura muito grande para isso. Trazem tudo o que pedimos.” (Escola A, 

PCN1) 

Trabalho entre pares 

“Depois há TPC, fazemos correcção, eles vêm ao quadro, normalmente os que têm maiores dificuldades, os colegas dão opinião. Fazemos ditados e depois trocam entre si para corrigirem os erros uns 

dos outros. Aqui costumamos assinalar apenas o erro, não corrigimos de imediato, é o aluno que tem que procurar corrigir o erro e só depois nós vemos se está bem corrigido ou não. Eles são muito 

exigentes e começam a ter consciência do que fazem e também da relação com os outros, “será que sou sempre leal?”, “será que faço sempre a coisa correcta? Agora o outro está a corrigir-me”, 

“será que é tão bom assim apontar sempre o dedo?”.” (Escola A, DLP) 

“Já experimentámos juntar também duas turmas e eles trabalham a pares entre turmas. Isso resulta muito bem.” (Escola A, PCN1) 

Avaliação 

Avaliação formativa 

“Temos que motivar para a leitura, mas sem ser obrigatória, deixar que eles leiam as coisas com que mais se identificam. E a partir daí trabalhar a interpretação, fazendo pequenas perguntas, quer 

semanalmente ou quinzenalmente, ver se perceberam o que estiveram a ler.” (Escola A, DM/CN) 

Avaliação uniformizada 

“Fazemos sempre os testes iguais, ao mesmo tempo.” (Escola A, DLP) 

“Por exemplo, as provas de avaliação serem todas realizadas ao mesmo tempo pelo grupo disciplinar, ao mesmo dia e à mesma hora, o grupo disciplinar visado, no dia da realização da prova, estar 

disponível para esclarecimento de dúvidas aos alunos.” (Escola A, DP) 

Causas do insucesso 

Baixas expectativas 

“Existe também, logo à partida, uma reacção à palavra Matemática que os assusta e desmotiva.” (Escola A, DM/CN) 

“Há muita falta de interesse. Não dão importância à escola.” (Escola A, DLP) 

Diferenças entre ciclos 

“Ainda estão muito agarrados ao que aprenderam no 1.º ciclo e agora é muita informação nova.” (Escola A, PCN2) 

“Causa: falta de maturidade. Hábitos diferentes do que estavam habituados no 1.º ciclo.” (Escola A, PM2) 

Dificuldades cognitivas 

“As principais dificuldades dos alunos são ao nível da interpretação, correcção dos erros ortográficos, de consolidação e relação entre eles.” (Escola A, PLP) 

“Eles gostam muito de Ciências. Acho que a principal dificuldade é memorizar determinados conceitos. São termos complicados.” (Escola A, PCN2) 

“Eles gostam muito de Ciências. As principais dificuldades é porque há muitos conceitos.” (Escola A, PCN1) 

“Em relação ao raciocínio lógico-matemático, não sei se se deve a alguma falta de maturidade que eles tenham.” (Escola A, DM/CN) 

“Os alunos têm muita dificuldade na interpretação dos enunciados. Muitas vezes não conseguem chegar à resolução porque não percebem o que lhes é pedido. Têm muitas dificuldades no raciocínio 

lógico e abstracto. Tem dificuldades em aplicar os algoritmos.” (Escola A, DM/CN) 
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Falta de pré-requisitos 

“Dificuldades a nível de pré-requisitos do 1.º ciclo, concentração.” (Escola A, PM2) 

“Em alguns deles as dificuldades vêm detrás. Já deviam ter adquirido. Falta de pré-requisitos.” (Escola A, DLP) 

Falta de regras/hábitos de estudo 

“Há uma grande falta de métodos de estudo e de trabalho. Estamos sempre a bater nisso.” (Escola A, DLP) 

Heterogeneidade 

“Tenho sentido dificuldades em chegar ao nível de todos em lidar com os diferentes ritmos dos alunos nas aulas. Ir para a frente com os alunos que já sabem e trazer os alunos com dificuldades para 

esse patamar. Precisava de me desdobrar para todos os alunos.” (Escola A, PLP) 

Meio/pais 

“Alguns ainda se estão a identificar com a escola. Muitos dos pais ainda são analfabetos ou com pouca escolaridade.” (Escola A, DLP) 

“Aqui na escola até vão conseguindo mas depois não há continuidade em casa. Alguns pais até mostram interesse mas depois não insistem.” (Escola A, DLP) 

Estratégias 

Acções de formação/sensibilização 

“Temos também pequenas acções de formação e de sensibilização.” (Escola A, DLP) 

ACND/Apoios/Academias 

“Em relação à interpretação é um trabalho constante entre a Língua Portuguesa e a Matemática. Tem muita influência, por exemplo, em Estudo Acompanhado, estarem os dois professores.” (Escola 

A, DM/CN) 

“Essas lacunas vêm mais ao nível do 1.º ciclo. Vamos tentando colmatar isso sobretudo através das áreas curriculares não disciplinares.” (Escola A, DM/CN) 

“Usamos muito as ACND para colmatar dificuldades, sobretudo no Estudo Acompanhado. Às vezes fazemos umas aulas extra.” (Escola A, DLP) 

Apresentações orais 

“Costumamos também pedir ao aluno para dar a aula. Considero isso muito importante até para eles ficarem mais à vontade com os colegas. Têm que fazer trabalho de pesquisa.” (Escola A, PCN1) 

Articulação com pais 

“Acima de tudo que os Encarregados de Educação nos dêem as mãos. Trabalhar mais em continuidade com as famílias.” (Escola A, DLP) 

Desafios, competições 

“Aprendem a competir entre turmas mas de forma saudável. Ao competirem vão evoluindo sem se aperceberem.” (Escola A, PCN1) 

“Temos desafios de matemática, através das academias, clínicas de português e de matemática.” (Escola A, DLP) 

Diversificação de estratégias 

“Tentamos fazer o melhor. Tentamos individualizar ao máximo. Estratégias o mais diversificadas possível.” (Escola A, DLP) 

Educação pelo exemplo 

“Todos os professores tentam aplicar o mesmo tipo de atitudes, serem exigentes mas correctos. Terem autoridade mas serem tolerantes. Todos tentamos passar a imagem do que é uma pessoa bem 

formada. Não deixar passar situações de injustiça. Se vemos uma situação actuamos na hora, não deixamos passar para uns dias a seguir. Os encarregados de educação estão constantemente a par do 

que se passa.” (Escola A, DLP) 

“Trazendo pessoas reais para falarem da sua experiência, da sua vida, da sua profissão. São as “Conversas Informais”.” (Escola A, DLP) 

Estratégias apelativas 

“Costumamos fazer um glossário, dar sempre um apoio visual.” (Escola A, PCN2) 

Exercícios práticos 

“Para isso usamos estratégias como as chaves dicotómicas na prática. Vamos à rua e eles vêem por si, pegam nas flores e analisam-nas. Tentamos fazer isso sempre que possível.” (Escola A, PCN1) 

“Quanto aos algoritmos, é uma questão de praticar.” (Escola A, DM/CN) 

Fichas de trabalho 

“Fichas de recuperação concretas para cada aluno.” (Escola A, DLP) 

“Para colmatar as dificuldades detectadas nesses momentos de avaliação, o que fazemos normalmente é dar fichas de trabalho sobre essa matéria.” (Escola A, DLP) 



 

 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola A 

Maior exigência 

“Reforçando sempre a exigência com eles e com nós próprios.” (Escola A, DLP) 

Mais tempo 

“Só precisávamos de mais tempo. Tentamos que a matemática para eles não seja uma brincadeira, não é uma brincadeira, é uma coisa que os acompanha mas que poderá ser vista de outra forma. E 

às vezes precisávamos de tempo para uma aulinha de jogos didácticos, para desenvolver mais o raciocínio lógico, abstracto. Eles adoram, estão sempre a pedir, mas perdemos imenso tempo.” (Escola 

A, PM2) 

Papel activo do aluno 

“Pedidos também relatórios da aula aos alunos mais tímidos ou com maiores dificuldades, seja no início da aula, seja no fim. Para fazer a ponte entre as aulas, para não serem estanques.” (Escola A, 

PLP) 

Procura da melhoria 

“Coisas a melhorar... podemos sempre melhorar mas o que já fazemos. Não estou a ver nenhuma estratégia nova. Às vezes podemos ter medo de experimentar coisas novas, podemos ser mais abertos, 

não ter medo.” (Escola A, PCN1) 

“Nesta área nunca podemos estar satisfeitos, temos que querer sempre mais e melhor. Tem que existir uma preocupação constante por parte da Direcção Pedagógica, por parte dos professores para 

que as nossas estratégias possam ser actualizadas e adaptadas em função do que são os problemas das disciplinas, as tendências dos alunos, as características do meio em que estamos inseridos. E a 

partir daí levarmos os alunos ao sucesso.” (Escola A, DP) 

“Nunca devemos estar satisfeitos com o que temos, tento sempre aplicar isto à minha pessoa e para todos, devemos querer sempre mais e melhores.” (Escola A, DP) 

Proximidade com os alunos 

“Fazemos um acompanhamento constante aos alunos e eles apreendem as regras logo do início o que nos facilita depois o trabalho e isso depois tem resultados práticos na aprendizagem dos alunos. 

Saímos da sala de aula até aos autocarros, vamos almoçar com eles, há uma interacção muito grande com os alunos.” (Escola A, PCN2) 

Reforço positivo 

“Reforçando tudo o que estamos a fazer, estando alerta, envolvendo-os, experimentando outras estratégias.” (Escola A, DLP) 

TIC 

“Recorremos também muito aos filmes que depois trabalhamos com um guião.” (Escola A, PCN1) 

Trabalho entre pares 

“O trabalho de grupo entre os alunos tem resultado muito bem para fazer essa diferenciação.” (Escola A, PLP) 

“Pomos os meninos com mais facilidade a ajudar ou colegas que tenham dificuldade.” (Escola A, DLP) 

“Uma coisa que resulta muito bem é o trabalho de grupo/pares. Eles corrigirem os trabalhos uns do outros, também a hetero-ajuda. Estratégias delineadas pelo Grupo Disciplinar, como soletrar. 

Coisas simples que os fazem pensar e resultam.” (Escola A, PLP) 

Vertente lúdica 

“Para afastar esse conceito tentamos fazer às vezes exercícios lúdicos, sudoku, charadas, problema da semana. Encaram como um jogo mas no fundo estão a trabalhar vertentes em que eles também 

têm dificuldade, raciocínio lógico, o raciocínio abstracto. Levam na brincadeira e percebem que a Matemática também é divertida!” (Escola A, DM/CN) 

Percepção sobre pais/alunos 

Têm que cumprir as regras 

“Os alunos têm que cumprir o seu dever para terem o seu direito.” (Escola A, DLP) 

Resultados 

Ainda não os esperados 

“Às sentimo-nos frustrados por não ver logo os resultados. Às vezes parece que as coisas estão a correr bem e depois os resultados não têm nada a ver e ficamos frustrados. Tentamos perceber porque 

é que não resultou. Também tem a ver com a especificidade de cada professor. Olhamos para trás e pensamos “isto se calhar pode ser melhorado”.” (Escola A, PLP) 

“Saímos sempre com a sensação que podemos fazer sempre mais qualquer coisa.” (Escola A, DM/CN) 

Positivos 

“Acredito que estamos no caminho certo, ainda é cedo para falar em resultados. Quando um aluno que estiver agora no 5.º ano, chegar ao 12.º e tiver muito bons resultados nas provas externas aí sim 

podemos falar em bons resultados, ver se estamos no caminho certo. Acredito que sim.” (Escola A, DP) 



 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola A 

“Em geral os resultados são bons.” (Escola A, PCN2) 

“Tem dado resultado. Ainda é uma fase embrionária mas acho que dá resultado.” (Escola A, DLP) 

“Temos tido bons resultados.” (Escola A, PCN1) 

“Tornam-se mais autónomos, mais confiantes.” (Escola A, DLP) 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola B 

Aula "típica" 

Com base no manual 

“Com base no manual, avaliar a leitura deles, perguntas de interpretação oral, depois escrita (…). Funcionamento da língua, com base no texto. No final o jogo do dicionário.” (Escola B, DLP) 

Correcção dos TPC 

“Verificar quem faz os TPC, corrigi.” (Escola B, DM/CN) 

Método expositivo 

“Às vezes não dá, temos que ser nós a debitar.” (Escola B, DM/CN) 

Revisão/resumo de conteúdos 

“Rever os conteúdos leccionados para dar continuidade.” (Escola B, DM/CN) 

Teoria, prática 

“Aula típica: peço a um aluno para fazer o resumo da aula anterior, abordagem teórica, quando possível com projecções, leitura e fichas de trabalho. Apresentações. Exercícios.” (Escola B, PLP) 

“Faço o sumário, o apanhado da aula anterior, resolver o TPC, introduzo a matéria nova, dou exemplos.” (Escola B, PM/CN) 

TIC 

“Tentamos levar materiais para haver mais interactividade com os alunos, usar power points que eles gostam muito.” (Escola B, DM/CN) 

Trabalho entre pares 

“(…) depois ponho-os a corrigir, muitas vezes a pares.” (Escola B, DLP) 

Avaliação 

Avaliação uniformizada 

“As fichas de trabalho, os TPC são iguais.” (Escola B, DM/CN) 

“Definimos os momentos de avaliação à partida.” (Escola B, DP) 

“Os testes são sempre feitos em conjunto, os materiais também são sempre partilhados.(divisão de tarefas).” (Escola B, PLP) 

Causas do insucesso 

Falta de pré-requisitos 

“Causas de insucesso à disciplina? Falta de pré-requisitos, aversão à disciplina.” (Escola B, PM/CN) 

Falta de recursos 

“Precisávamos de mais materiais. Ajudava.” (Escola B, PM/CN) 

Falta de regras/hábitos de estudo 

“Eles estudam muito pouco em casa para Matemática.” (Escola B, DM/CN) 

“Falta de hábitos de estudo e de trabalho.” (Escola B, DLP) 

Heterogeneidade 

“Principais dificuldades: heterogeneidade entre eles [os alunos].” (Escola B, DLP) 

Meio/pais 



 

 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola B 

“A zona de onde vêm vai influenciar muito.” (Escola B, DLP) 

“Acho que tem a ver com a falta de apoio em casa, deviam controlar mais.” (Escola B, DM/CN) 

Estratégias 

ACND/Apoios/Academias 

“O estudo acompanhado e sala de estudo também são muito importantes.” (Escola B, DM/CN) 

Apresentações orais 

“Tento fazer várias chamadas orais, motivar.” (Escola B, PM/CN) 

Articulação com pais 

“O que tento fazer é chamar a atenção dos alunos e dos pais, para darem mais apoio.” (Escola B, DM/CN) 

“Tentamos alertar muito para casa.” (Escola B, DLP) 

Desafios, competições 

“Acaba por haver uma competição saudável entre as turmas.” (Escola B, PLP) 

“Temos o problema do mês a Matemática.” (Escola B, DM/CN) 

“Tentamos incentivar a participarem em concursos, jogos matemáticos.” (Escola B, PM/CN) 

Estratégias apelativas 

“Às vezes apresentar o problema assim capta mais a atenção deles.” (Escola B, DM/CN) 

“Na sala de aula, tentamos motivar sobretudo com jogos, power points, jogos com dicionários.” (Escola B, DLP) 

Mais recursos 

“O que poderia melhorar? A escola ter mais materiais para motivar os alunos.” (Escola B, DM/CN) 

Mais tempo 

“Mais tempo para as aulas.” (Escola B, PLP) 

Reforço positivo 

“Gostam muito de ir ao quadro e ver que fazem bem, dou sempre um reforço oral.” (Escola B, PM/CN) 

Resolução de problemas 

“Colocamos muitas situações problemáticas para serem eles a chegarem lá.” (Escola B, DM/CN) 

Síntese e exercícios práticos 

“Alguns alunos têm que fazer sínteses das aulas às disciplinas que tiveram negativas, isso também tem resultado bem.” (Escola B, DM/CN) 

Trabalho entre pares 

“Trabalhamos muito a pares, resulta muito bem, alunos com mais dificuldades com alunos com menos.” (Escola B, PLP) 

Uso do dicionário 

“Batalhei muito para que usassem o jogo do dicionário.” (Escola B, DLP) 

“O dicionário em sala de aula e os meios audiovisuais trariam impacto na aprendizagem de aulas.” (Escola B, PLP) 

“Para melhorar a aprendizagem dos alunos partiria também das outras disciplinas, generalizando o uso do dicionário. Já fiz esta sugestão.” (Escola B, DLP) 

Percepção sobre pais/alunos 

Boa relação com os alunos 

“Não temos muitos problemas de comportamento.” (Escola B, PLP) 

Planificação das aulas 

Responsabilidade individual do professor 

“A gestão das aulas é autónoma.” (Escola B, PM/CN) 

“A planificação aula a aula fica à responsabilidade de cada professor, no entanto ela acaba por estar condicionada pelo trabalho que o grupo desenvolve.” (Escola B, DP) 

“As metodologias usadas aula a aula são definidas por cada professor.” (Escola B, DLP) 

“Penso que os colegas também fazem semelhante.” (Escola B, DLP) 



 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola B 

Resultados 

Positivos 

“Houve uma melhoria razoável.” (Escola B, PLP) 

“Os resultados têm sido bastante satisfatórios.” (Escola B, PLP) 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola C 

Aula "típica" 

Cada professor segue a sua estratégia 

“Começa pelo sumário. Mostrar o tema da aula. A partir daí os professores seguem de forma que entenderem melhor.” (Escola C, DM/CN) 

Com base no manual 

“Aula típica. O manual é essencial. Estão muito bem conseguidos a Matemática. Apesar disso, antes de verem as soluções no manual, dou-lhes exemplos práticos e esquematizo no quadro.” (Escola 

C, PM/CN) 

“O instrumento base da aula é o manual. Tem os textos, questões elaboradas, glossário.Também adoptámos já há muito tempo a gramática.” (Escola C, DLP) 

“Trabalhamos com base no manual, na gramática, fichas específicas, por exemplo, de ortografia. O manual e essencial porque não vamos mandar os alunos comprarem para depois não o 

utilizarmos.” (Escola C, PLP) 

Método expositivo 

“Gosto de explicar de outra forma.” (Escola C, PM/CN) 

Papel activo do aluno 

“Outro tipo de aula pode ser trabalhar a oralidade. Lanço um tema e depois quero ouvir opiniões. Por exemplo sobre uma notícia que eles todos conheçam, eles dão opinião e justificam.” (Escola C, 

PLP) 

“Sempre que podemos tentamos fazer experiências. Tentamos fazer com que os alunos façam experiências, relatórios, pesquisa de informação.” (Escola C, DM/CN) 

Revisão/resumo de conteúdos 

“Começa pelo sumário. Mostrar o tema da aula.” (Escola C, DM/CN) 

“No final da aula é feito o resumo do trabalho desenvolvido. Feito pelos alunos com orientação do professor.” (Escola C, DM/CN) 

Teoria, prática 

“Há professores que fazem uma introdução ao tema e depois propõem exercícios e discutem a resolução com os alunos. As estratégias passam por aí.” (Escola C, DM/CN) 

“Trabalho expositivo, confrontação de ideias e depois é exercitar. Falamos muito.” (Escola C, PM/CN) 

TIC 

“Nas ciências, podemos usar mais vídeos, é mais fácil mostrar materiais. Começamos também pelo sumário. Apresentação do tema. Depois o professor poderá usar o vídeo poderá usar o manual. 

Depende do que achar mais pertinente. Sempre que podemos tentamos fazer experiências.” (Escola C, DM/CN) 

“Nós gostávamos muito de usar material multimédia. Só que temos uma limitação. Só temos um projector. Há muito material que explica a matéria de uma forma mais atractiva.” (Escola C, DM/CN) 

“Projectam também muitas vezes imagens para depois os alunos escreverem sobre elas.” (Escola C, DLP) 

Trabalho de pesquisa 

“Quando não há recolha (de informação na internet por não terem em casa) o professor faz um apanhado da informação e dá aos alunos sob a forma de ficha e depois o aluno selecciona daí a 

informação que precisa para acabar o trabalho.” (Escola C, DM/CN) 

Trabalho dos alunos orientado por guião 

“Eu dou um guião e o aluno, de acordo com o seu ritmo, vai desenvolvendo as etapas desse guião. Depois há momentos de reflexão, momentos para desenvolver.” (Escola C, DM/CN) 

Trabalho entre pares 



 

 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola C 

“Também funciona muito bem eles fazerem uma composição colectiva.” (Escola C, PLP) 

Trabalho prático 

“Pode ser também uma aula só de escrita, onde se pode partir de uma imagem, acetato, para eles depois produzirem um texto.” (Escola C, PLP) 

“Uma aula normal depende sobre que é que vamos trabalhar. Pode começar-se por ler um texto, fazer uma leitura silenciosa, sublinhar as palavras que têm mais dificuldade e depois, se tiverem 

dicionário. Fazer também leitura em voz alta, com várias personagens, se for possível. Eles gostam muito.Depois faz-se a interpretação do texto, a parte do funcionamento da língua.” (Escola C, PLP) 

Uso do dicionário 

“Todos os professores de LP andam com um dicionário (não existe em todas as salas de aula) por isso é um recurso sempre disponível.” (Escola C, DLP) 

Avaliação 

Avaliação diagnóstica 

“Fazemos avaliação diagnóstica no 5.º ano para detectar problemas do 1.º ciclo.” (Escola C, DM/CN) 

Causas do insucesso 

Dificuldades cognitivas 

“A grande dificuldade que sentimos nos alunos é ler e interpretar problemas escritos. A linguagem não é fácil. Muitas das vezes tentamos adaptar a linguagem à dos alunos. Problemas com 

informação a mais ou que não digam directamente o que se pretende os alunos têm muita dificuldade em separar essa informação. Dificuldade em, perante aquela informação toda, perceber o que tem 

que fazer.” (Escola C, DM/CN) 

“As dificuldades em ler são constantes. Há dificuldade em ler e interpretar.” (Escola C, DM/CN) 

“Os alunos não sabem interpretar, não sabem as regras das expressões numéricas e problemas.” (Escola C, PM/CN) 

“Outra dificuldade é perante o algoritmo, sobretudo o da divisão. Os alunos consideram muito complicada. E a desgraçada da tabuada. E isso bloqueia o raciocínio.” (Escola C, DM/CN) 

Falta de autonomia 

“Às vezes sentimos que os alunos estão saturados pelo excesso de tempo que dedicamos à matemática.” (Escola C, DM/CN) 

Falta de recursos 

“Há uma grande falha. Não temos laboratórios de Matemática.” (Escola C, DM/CN) 

Falta de regras/hábitos de estudo 

“A falta de hábitos acho que se deve ao facto das crianças lerem pouco, a família não incentivarem. Depois é um ciclo vicioso. Eles não lêem porque não conseguem ler e também não gostam de ler. 

Em termos futuros depois é complicado, vai reflectir-se mais tarde.” (Escola C, PLP) 

Meio/pais 

“As principais dificuldades prendem-se com a leitura, falta de hábitos de leitura. Tentamos arranjar várias situações para levá-los a gostarem de ler e muitas vezes não conseguimos, sentimos que 

falhamos, não conseguimos que o nosso objectivo seja cumprido na totalidade. São miúdos que a nível familiar vêm de famílias complicadas, a leitura não é, de modo algum um hábito familiar, e 

também não incentivam, não estão disponíveis. Tentamos ultrapassar como podemos. Às vezes não é possível.” (Escola C, PLP) 

“Estamos num meio rural onde as pessoas não investem na formação dos filhos.” (Escola C, DLP) 

“Estas pessoas são rudes. As crianças transportam isto para a escola. Há muitas diferenças entre o ambiente e as famílias.” (Escola C, DLP) 

“Não corre tão bem porque nem todos os alunos têm Internet em casa.” (Escola C, DM/CN) 

“Preferem investir por exemplo num tractor do que comprar um livro ao filho, ou levá-lo ao cinema ou ao teatro. E isto é muito redutor, muito limitado.” (Escola C, DLP) 

“Quando estão a ler, as crianças não conhecem o significado das palavras. O vocabulário é muito pobre.” (Escola C, DLP) 

Não é a prática pedagógica 

“Acho que não será ali na prática pedagógica que as coisas falham.” (Escola C, DLP) 

Programas curriculares 

“Se calhar o problema tem a ver com isso e também com desfasamento de tempo. Estamos a trabalhar com um programa de 1991 em 2007. E isto que uma reorganização curricular pelo meio que 

alterou as cargas horárias mas não reformulou o programa de matemática. Penso que foi uma oportunidade perdida.” (Escola C, DM/CN) 

“Toda a gente se queixa que não consegue dar o programa todo de Matemática. É muito extenso. Falta uma reformulação do programa.” (Escola C, DM/CN) 

Saber que estratégias usar 

“A grande questão é essa, o que fazer para o aluno consiga alcançar aquele conjunto de competências consideradas essenciais?” (Escola C, DLP) 



 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola C 

“Aos alunos que têm planos educativos individuais baixa-se a fasquia de exigência nas avaliações. Será que é o melhor a fazer? Depois chegamos à conclusão que não há muito mais a fazer.” (Escola 

C, DLP) 

“Os professores têm dificuldade no seguinte, utilizando n estratégias, há alunos que não passam dali! O que fazer com esses alunos? Não podem ser deixados para trás, não é? Então o que fazer com 

eles? Às vezes também por o professor insistir tanto com esses alunos, começam a criar uma espécie de anticorpos ao professor e à disciplina! Então há que deixar também um bocadinho de espaço 

para ele não estar sempre a pegar com aquele aluno.” (Escola C, DLP) 

Vergonha em colocar dúvidas 

“Muitas vezes pensamos que eles entenderam, assimilaram, mas por vezes eles têm é vergonha de dizer que não perceberam.” (Escola C, PM/CN) 

Estratégias 

ACND/Apoios/Academias 

“As salas de estudo têm ajudado para focar mais nas dificuldades dos alunos. No 2.º ciclo trabalhamos em par pedagógico, um professor de matemática outro de ciências. Quando não coincide serem 

os professores da mesma turma, os professores das salas de estudo articulam com os professores da turma. Os professores da turma, que conhecem melhor os alunos, dão indicações aos professores 

das salas de estudo.” (Escola C, PM/CN) 

“Há o reforço dos tempos lectivos, as salas de estudo, o estudo acompanhado, a Fábrica da Matemática.” (Escola C, DM/CN) 

“No Estudo Acompanhado resolvem-se muito exercícios propostos pelos professores de Matemática.” (Escola C, DM/CN) 

“O acompanhamento individualizado consegue-se fazer no Estudo Acompanhado e nas Salas de Estudo. Conseguem-se alguns resultados também porque muitas das vezes não é o mesmo professor da 

disciplina, então com outra abordagem e sentam-se a lado deles.” (Escola C, DLP) 

Apresentações orais 

“Os concursos de leitura e a declamação de leitura são o que resultam melhor. Os alunos aprendem mesmo a declamar. Escolhe-se um aluno, ou um grupo de alunos por turma e eles declamam em 

público e gostam muito. Eles ficam mais calmos, mais concentrados e resulta também para outras disciplinas.” (Escola C, PLP) 

Com base na experiência 

“É a experiência que nos diz o que devemos fazer.” (Escola C, PM/CN) 

Desafios, competições 

“Ao nível da leitura fazemos concursos de leitura, temos salas de estudo, o estudo acompanhado. Os concursos estimulam muito, eles gostam. Depois os alunos avaliam os colegas. Depois adaptamos 

face a cada turma.” (Escola C, PLP) 

Educação pelo exemplo 

“Também temos encontro com escritores.” (Escola C, PLP) 

Fichas de trabalho 

“As fichas de trabalho funcionam também muito bem.” (Escola C, PLP) 

Maior exigência 

“Por exemplo, ao nível da Língua Portuguesa, todos os professores exigirem respostas completas, tanto ao nível da expressão escrita como da expressão oral; quando um aluno não conhece um 

vocábulo deve consultar o dicionário.” (Escola C, DLP) 

Maior tolerância 

“Propomos que haja mais tolerância nos índices de sucesso dos alunos.” (Escola C, DM/CN) 

Proporcionar outras experiências 

“A escola tem que ser o garante da promoção da igualdade de oportunidades proporcionando actividades que normalmente não têm possibilidade de usufruir, como ir ao teatro ou ao cinema.” 

(Escola C, DP) 

“O que tentamos fazer para combater isso é definir actividades que alarguem os horizontes dessas crianças. Centramo-nos em quatro grandes actividades: uma ida ao teatro por ano, com uma 

preparação prévia sobre o que é o teatro e depois há actividades relacionadas nas aulas; participação obrigatória em concursos literários nacionais; concursos de declamação de poesia, onde têm que 

saber declamar e memorizar o poema; contacto com um escritor estudado pelos alunos, para desenvolverem o gosto pela leitura.” (Escola C, DLP) 

Proximidade com os alunos 

“Eu não vou falar dos pré-requisitos. Temos que trabalhar com os alunos que temos e fazer o melhor que pudermos.” (Escola C, DM/CN) 



 

 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola C 

Reorganização curricular 

“Acho que se devia mexer nos programas de matemática, muito sinceramente. Era tempo de se mexer nos programas Olhando para o programa do 1.º e 2.º ciclo não foi seguida a mesma orientação. 

Não há uma continuidade do 1.º para o 2.º. Parece que quem fez os programas, quem fez o do 2.º não leu o do 1.º. A linguagem é muito diferente. Alguns termos não são iguais o que aumenta a 

confusão na cabeça das crianças.” (Escola C, DM/CN) 

Trabalho em pequeno grupo 

“Falta aqui um bloco, talvez de 90 minutos, onde se trabalhasse com um grupo restrito. Trabalhar o ano inteiro com dois alunos ou três, depois é gratificante no final do ano ver que eles conseguem lá 

chegar.” (Escola C, PM/CN) 

Trabalho entre pares 

“Grupos de alunos “tutores”. Falam a mesma linguagem que os colegas. Tem ajudado.” (Escola C, PM/CN) 

Uniformização de estratégias 

“Ao nível das fichas de trabalho, testes, gostamos sempre de fazer em conjunto para depois confrontar os resultados.” (Escola C, PM/CN) 

“Assim conseguimos controlar porque temos uma planificação comum.” (Escola C, PM/CN) 

“E para completar usam muito as fichas de trabalho, partilhadas entre o Grupo.” (Escola C, DLP) 

“Fazemos alguns testes comuns.” (Escola C, DM/CN) 

Percepção sobre pais/alunos 

Alunos gostam das actividades 

“Os alunos gostam muito das actividades.” (Escola C, DLP) 

Resultados 

Ainda não os esperados 

“Há o desejo de melhorar o sucesso dos alunos mas na matemática há sempre mais resistência.” (Escola C, DM/CN) 

Melhores resultados a CN 

“A Ciências é sempre mais fácil os alunos terem mais sucesso que a Matemática.” (Escola C, DM/CN) 

“Nas Ciências o programa é simples. Os temas são muito interessantes e que eles já dominam. Há uma continuidade do 1.º ciclo. Um aumentar em espiral de conhecimentos.” (Escola C, DM/CN) 

Procura da melhoria 

“Acho que estamos a amadurecer. Tentamos sempre melhorar com base nos resultados destas avaliações.” (Escola C, DP) 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola D 

Aula "típica" 

Com base no manual 

“Aula típica: com base no manual, explico, uso muito esquemas, caderno de actividades. Sou mais eu a explicar, o livro é mais para estudarem em casa. Eles gostam.” (Escola D, PM/CN) 

“Preparamos as aulas com base no caderno de actividades.” (Escola D, PM/CN) 

Método expositivo 

“Normalmente começo pelo texto e depois com base no texto vou falando do que vai aparecendo. Às vezes não está no conteúdo no manual mas eu acho que oportuno no momento, até pelas 

intervenções dos alunos e dou nesse momento, sobretudo a nível gramatical. Desde que não fuja totalmente à planificação, claro.” (Escola D, DLP) 

Semelhança entre CN e Mat 

“O método de matemática e CN é muito semelhante.” (Escola D, PM/CN) 

Teoria, prática 

“Aula normal: Escrevo o sumário, registo quem fez o TPC, corrijo o TPC. Dou a matéria. Uso o máximo de materiais que eles possam ver, mas trago eu para eles não perderem tempo a fazer. Dou um 

conteúdo e aplico imediatamente. Costumo mandar os alunos ao quadro ou pergunto por filas. Costumo fazer também o jogo da tabuada, eles ficam entusiasmados, gostam.” (Escola D, PM) 

“Aula normal: temos dois tipos a ciências. Uma aula teórica, mais à base do quadro, exposição e as aulas experimentais, onde os alunos têm uma papel mais activo. É totalmente diferente ver uma 



 

 

B. PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Escola D 

célula no microscópio do que ver no livro. Tentamos usar vários materiais.” (Escola D, DCN) 

“Aula típica: falo por mim. Faço um apanhado sobre a aula anterior. Escrevo o sumário. Correcção do TPC – peço a um aluno que vá ao quadro. Exposição oral e escrita no quadro. Aplicação 

prática. Quando possível faço ligação com o real, algo que eles conheçam. Depois mais um bocadinho de teoria, explicar alguns conceitos. Resolução de exercícios. Partes teóricas e partes práticas.” 

(Escola D, DM) 

Trabalho prático 

“Aula normal: leitura do texto, perguntas aos alunos (compreensão do texto), escreve no quadro, funcionamento da língua. Ligação entre o texto e outros temas, pedir opiniões. Produção escrita, 

resumo ou compreensão. Outras aulas, podemos ir o cinema, depende do tema.” (Escola D, PLP) 

Avaliação 

Avaliação formativa 

“Estratégias: dar os TPC e corrigir sempre. No final de cada conteúdo, fazer sempre uma ficha para consolidar o que aprenderem e é uma preparação para o teste.” (Escola D, DM) 

Causas do insucesso 

Diferenças entre ciclos 

“Causas: 1.º ciclo, é o que eles estão habituados.” (Escola D, PM) 

“Causas: Fosso muito grande entre o 1.º ciclo e o 2.º ciclo.” (Escola D, DLP) 

“É uma diferença muito grande entre o 1.º ciclo e o 2.º ciclo ao nível da compreensão do texto.” (Escola D, DLP) 

Dificuldades cognitivas 

“Dificuldades alunos: expressão escrita, organização das ideias.” (Escola D, PLP) 

“Os alunos não têm muitas dificuldades, só na resolução de exercícios mais complicados.” (Escola D, PM/CN) 

“Têm muitas dificuldades em interpretar texto, tirar as ideias principais.” (Escola D, DCN) 

Falta de autonomia 

“Dificuldades: Falta de autonomia.” (Escola D, DM) 

Falta de regras/hábitos de estudo 

“Dificuldades dos alunos: Falta de regras, saber estar dentro da sala de aula. Perde-se muito tempo do ritmo da aula.” (Escola D, PM) 

“Têm muitas dificuldades nos hábitos de estudo, não têm apoio em casa.” (Escola D, PM/CN) 

Hábitos enraizados dos professores 

“Há aqui hábitos muito enraizados.” (Escola D, DP) 

Horário 

“Causas: talvez o horário, saem muito cedo e chegam muito a casa. Depois são atraídos por outras coisas.” (Escola D, DM) 

Meio/pais 

“Depois depende dos anos, das zonas de onde vêm, da falta de acompanhamento dos pais, se falam bem ou mal.” (Escola D, PLP) 

“Os pais não reagem, há muita ignorância no meio.” (Escola D, PM/CN) 

Mudança de paradigma em relação ao aluno 

“As dificuldades levantadas pelos professores são sempre as mesmas. Centrada nos alunos.” (Escola D, DP) 

Saber que estratégias usar 

“Dificuldades mais ao nível de estratégias para chegar aos alunos.” (Escola D, DM) 

“Dificuldades: articular o trabalho com a turma, não sabe que estratégias há-de usar. Ainda há alguma distância entre o professor e a turma.” (Escola D, PLP) 

Estratégias 

ACND/Apoios/Academias 

“Aproveitamos muito o Estudo Acompanhado para pedirmos a colegas que saibam mais para falar sobre isso.” (Escola D, DLP) 

“O Estudo Acompanhado também ajuda muito para consolidar. A Academia também, faço muito resumos, apanhado geral sobre o que demos.” (Escola D, PM/CN) 

Articulação com pais 
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Escola D 

“Aos alunos com problemas de comportamento, às vezes temos que mandá-los à direcção. A resolução destes casos passava muito pelos pais, em casa.” (Escola D, PM/CN) 

Chamar a atenção dos alunos 

“Estratégias: Registos, chamadas de atenção sistemáticas. Descontar da nota máxima.” (Escola D, PM) 

Diversificação de estratégias 

“Algumas resultam outras não. Mas há essa preocupação em adaptar a cada realidade.” (Escola D, DLP) 

Exercícios práticos 

“Estratégias: Leitura de compreensão. Exercícios, responder às perguntas, analisar as respostas deles.” (Escola D, DLP) 

Linguagem mais familiar 

“Estratégias: a linguagem devia ser familiar aos alunos, aproximar-se mais dos alunos para estarem mais à vontade.” (Escola D, PLP) 

Mudança de paradigma em relação ao aluno 

“O que digo é que desde que o aluno entra na escola as dificuldades são nossas, não dos alunos, para ver se nos libertamos deste paradigma. Tenho tentado mas sem grande sucesso.” (Escola D, DP) 

Papel activo do aluno 

“Estratégias: os professores assinalam os erros mas são os alunos que corrigem, ler o que escreveram, mandar trabalhos.” (Escola D, PLP) 

Reorganização curricular 

“Devia-se mudar as estratégias no 1.º ciclo, ser mais exigentes com eles. Devia-se insistir mais.” (Escola D, DLP) 

“Tem que se insistir mais no 1.º ciclo.” (Escola D, PLP) 

Tirar dúvidas  

“Tentamos resolver as dúvidas logo na aula. Explico logo para todos. Tentamos desenvolver esse trabalho com eles.” (Escola D, DCN) 

Percepção sobre pais/alunos 

Boa relação com os alunos 

“Acho que os alunos têm boas capacidades, a relação interpessoal é boa a nível geral. São miúdos estáveis.” (Escola D, DLP) 

Boa relação com os pais 

“Como professora é difícil falar dos pais, mas a relação é boa, costumam vir à escola.” (Escola D, DLP) 

Planificação das aulas 

Responsabilidade individual do professor 

“A aula a aula fica à responsabilidade de cada professor.” (Escola D, DCN) 

“Cada professor prepara a aula como achar melhor.” (Escola D, PM) 

“Informações do CP. Não fazemos aula a aula em grupo. Fazemos as iniciais e anual. Depois o balanço com alguma periodicidade. Quando há necessidade de fazer alguma alteração fazemos a 

análise da planificação. Se há algum colega que não está a conseguir cumprir tentamos ajudar. A planificação aula a aula cabe a cada professor.” (Escola D, DM) 

“Não há nada instituído que tenha que ver os testes das colegas, só falamos informalmente.” (Escola D, DM) 

“Não sei como os colegas fazem, é uma estratégia muito pessoal. Mas penso que sim” (Escola D, PM/CN) 

“Se algum professor tiver com alguma dificuldade com leccionação de conteúdos não é costume colocar essa dúvida no grupo. Nunca vi ninguém a dizer.” (Escola D, DCN) 

Resultados 

Ainda não os esperados 

“As estratégias são definidas pelos professores tendo os problemas identificados dos alunos. Acho que ainda não chegámos foi ao ponto essencial desta questão. Não há teoria que resolva isto.” 

(Escola D, DP) 

“Há uma certa evolução. De há uns anos para cá há mais erros de construção do que ortográficos. Não há uma construção frásica razoável.” (Escola D, PLP) 

“O feedback dos alunos têm sido positivo. Aparentemente são activos e interessados mas depois na prática às vezes falham.” (Escola D, PM/CN) 

Positivos 

“Dependendo da matérias eles também chegam à conclusão.” (Escola D, PM/CN) 

“O desempenho parece-me razoável, positivo.” (Escola D, DP) 

“O feedback dos alunos tem sido positivo.” (Escola D, DM) 
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Escola D 

“Tem resultado.” (Escola D, PM) 

“Temos tido resultados práticos. Depende dos conteúdos.” (Escola D, DCN) 

 

C. FORMAÇÃO/REFLEXÃO 

Escola A 

Observação de aulas 

Já pensaram mas não aplicaram 

“Uma vez pedi para ir assistir à aula de uma colega porque eu estava com dificuldades em dar determinada matéria, mas não cheguei a ir por não conseguirmos conciliar os horários.” (Escola A, 

PLP) 

Não aplicaram por dificuldade em conciliar horários 

“Nunca pusemos a hipótese em observar as aulas uns dos outros, mas seria interessante.” (Escola A, DM/CN) 

Útil 

“Acho interessante a observação das aulas uns dos outros, temos sempre a aprender. Eu sinto isso, quando estou em par pedagógico em estudo acompanhado. É muito enriquecedor ver os outros 

colegas.” (Escola A, PCN2) 

“Acho que a observação de aulas seria uma coisa interessante. Era benéfico para ambas as partes.” (Escola A, PCN1) 

Útil mas já partilham muito 

“Nunca me tinha ocorrido assistirmos às aulas uns dos outros. Nós como planificamos sempre tudo sabemos sempre o que cada um está a fazer e como. Mas acho óptimo! É uma troca de 

experiências.” (Escola A, PM2) 

“Observação de aulas: podíamos aproveitar. Tínhamos muito a aprender uns com outros apesar de todos saberem o que se passa com todos. É tudo transparente.” (Escola A, DLP) 

 

C. FORMAÇÃO/REFLEXÃO 

Escola B 

Observação de aulas 

Não aplicaram por dificuldade em conciliar horários 

“Nunca fizemos observação das aulas uns dos outros mas há uma proposta para isso para tentarmos resolver um problema que temos com um professor do grupo de História, para o tentarmos ajudar. 

Só não fizemos ainda por falta de tempo.” (Escola B, DP) 

Professores mais novos mais receptivos 

“Como os professores são novos estão habituados a serem avaliados, são muito receptivos a isso.” (Escola B, DP) 

Útil 

“A observação de aulas seria muito útil, aprendemos muito uns com os outros.” (Escola B, DLP) 

“Observação das aulas é sempre útil.” (Escola B, PM/CN) 

“Observação pode ser uma experiência útil.Tem sido uma estratégia proposta pelo Conselho de Turma.” (Escola B, PLP) 

“Todas teríamos a ganhar se fizéssemos observação de aulas.” (Escola B, DM/CN) 

 

C. FORMAÇÃO/REFLEXÃO 

Escola C 

Observação de aulas 



 

 

 

C. FORMAÇÃO/REFLEXÃO 

Já aplicaram 

“Já fizemos observação de aulas de colegas. Todos já observámos aulas uns dos outros.” (Escola C, DLP) 

“Já fizemos observação de aulas, por parte dos Delegados de Grupos.” (Escola C, DP) 

Já aplicaram e não detectaram grandes diferenças 

“Já fizemos observação das aulas uns dos outros. Ver como é que dispõem a sala, confrontar as maneiras de dar as aulas. Não há muitas diferenças.” (Escola C, PM/CN) 

“Nós conhecemos as formas de trabalhar uns dos outros. Confio nas pessoas, controlo as fichas e os testes e não acho que é necessário assistir outra vez a aulas.” (Escola C, DM/CN) 

Seria mais útil outro tipo de formação/reflexão 

“Neste momento penso que não seria uma mais valia [a observação de aulas].” (Escola C, DLP) 

“Neste momento penso que o que seria uma mais valia seria ter algém com experiência de fora a mostrar como é que se pode alcançar um nível de aprendizagem onde os alunos ultrapassem as suas 

dificuldades.” (Escola C, DLP) 

Útil 

“Tira-se sempre coisas positivas e também focar coisas menos boas. Há sempre reparos a fazer.” (Escola C, DLP) 

Útil mas já partilham muito 

“Já fizemos observação de aulas. Deu um bocado confusão para conciliarmos os horários. No estágio é muito importante, agora penso que não é essencial porque se houver interligação entre os 

elementos do grupo isso é ultrapassado. Nós partilhamos tudo. Trabalhamos mesmo em grupo.” (Escola C, PLP) 

 

C. FORMAÇÃO/REFLEXÃO 

Escola D 

Observação de aulas 

Não aplicaram por dificuldade em conciliar horários 

“Os horários são sobrecarregados, podia ser interessante observarmos as aulas, mas nunca foi feito nem se pensou nisso. O Dr. Linhares propôs isso, penso que poderia ser útil.” (Escola D, DCN) 

Seria mais útil outro tipo de formação/reflexão 

“A única maneira de ter solução é fazer acções de formação onde os professores façam observação da sala de aula e discutam a seguir e levem à elaboração de trabalho. Alguém de fora para teorizar 

e orientar o trabalho e depois ciclos de estudo, oficinas, as acções serem práticas, levadas a cabo pelos professores.” (Escola D, DP) 

Útil 

“Falou-se em observação das aulas. Acho que poderia ser vantajoso.” (Escola D, DM) 

“O acompanhamento do que é feito nos grupos e nas aulas é só através do feedback que os professores dão e das actas. Mas no último CP, a propósito da formação para o próximo ano lectivo, propus 

que encontrássemos uma solução interna de acompanhamento das aulas dos professores. A possibilidade de alguns professores assistirem às aulas de outros. Daqueles que tenham mais dificuldade em 

encontrar soluções. No CP a sugestão foi bem acolhida agora vamos ver como os professores reagem.” (Escola D, DP) 

“Observação das aulas nunca fizemos, mas seria interessante para nos questionarmos mais.” (Escola D, DLP) 

“Penso que seria proveitoso assistirmos às aulas uns dos outros.” (Escola D, PLP) 

 

D. AVALIAÇÃO DA ESCOLA 

Escola A 

“Acho que é uma iniciativa muito positiva, sobretudo depois pela partilha de estratégias. Isso é o que me está a dar mais prazer e a motivar mais a colaborar neste processo de análise das estratégias 

definidas em grupo. É saber que vou aprender mais. Isso é muito bom.” (Escola A, PLP) 

“É muito útil. Aprender não ocupa espaço, por isso se pudermos trocar experiências com outras pessoas melhor. É excelente.” (Escola A, DM/CN) 

“É proveitoso na medida em que podemos partilhar estratégias entre escolas, ver as boas práticas que se fazem já em outros sítios. Partilhar cada vez mais as boas estratégias. Em relação aos estudos 

é bom fazer estas análises mais profundas, mas penso que é por partilharmos cada vez mais, darmos as mãos para sermos mais fortes.” (Escola A, DM/CN) 

“O objectivo que percebi ter o estudo é ver o que as escolas andam a fazer para depois trocarmos experiências e estratégias de forma atingir tudo de forma mais positiva. Por isso é muito útil.” 

(Escola A, PM/CN) 



 

 

“Queria dar os parabéns, em primeiro lugar, pela iniciativa. É uma iniciativa extremamente importante e interessante. Em segundo lugar, referir que os professores ficaram muito ansiosos e 

expectantes em relação ao tipo de perguntas que ia colocar. O que eu lhes disse foi que fossem verdadeiros e que expusessem realmente aquilo que fazemos. Só expondo o que realmente fazemos é que 

nos podem avaliar e aperfeiçoar mais o que não está bom. Portanto temos que ser reais e verdadeiros quando expomos essas práticas. Relativamente ao papel dos professores, o professor por si 

próprios são pessoas que não gostam de ser questionadas. São orgulhosos e não gostam de ser questionados sobre as práticas e métodos que utilizam na sala de aula. O professor infelizmente tem essa 

grande lacuna. Essa é uma mentalidade que devemos afastar a todo o custo. Todos eles devem estar disponíveis a ajudar e a serem ajudados. Todos os dias lhes digo que estamos a fazer um bom 

trabalho mas que este ainda pode ser melhor quando ouvirmos o outro. E ao disponibilizarmo-nos para ouvir o próximo iremos com certeza retirar algo de bom que possa ser aplicado na nossa 

instituição. Digo isso aos professores e faço isso comigo mesmo. Devemos ser os primeiros a mostrar o caminho, a dar o exemplo. No final, os resultados indicarão se é a melhor postura ou não. Eu 

acredito que sim.” (Escola A, DP) 

“Reconheço que quando somos observados, embora no meu tempo não tivesse apreciado, acho que é importante receber esse feedback. Estiveste bem nisto, estiveste mal naquilo. Um feedback 

ambivalente no sentido de melhorar o desempenho. Reflectir o trabalho prático numa aula, fazer observação directa de aulas e depois reflectir o que aconteceu naquela aula. Se detectarmos 

dificuldades, porque não atacar? Procurar junto dos alunos as suas opiniões, etc.. Pessoas externas a darem-nos outras perspectivas das coisas. Promover um clima de desenvolvimento contínuo. Se 

houver sempre alguém a espicaçar, a incentivar, é bom entendermos que é para o nosso bem. Como estamos em início de carreira, se nos habituarmos desde já vai ser mais fácil não ganharmos 

vícios.” (Escola A, PM/CN) 

Escola B 

“Acho que é útil. Algumas orientações que já aplicamos a partir de sugestões do ano têm dado alguns resultados. Acho que se serve para aprender é positivo. Essas coisas forem partilhadas é uma 

mais-valia.” (Escola B, DLP) 

“Este tipo de estudos é sempre útil, claro que sim. Quando eu disse aos professores que a escola ia ser avaliada, os professores perguntaram logo o que tinham que preparar. É útil para estudar a 

realidade de cada escola, aprendermos uns com os outros e vermos o que funciona melhor e o que funciona pior, ou mesmo para ver só como funciona e depois ver a evolução e ver se desta forma 

conduz a bons resultados ou a piores.” (Escola B, DP) 

Escola C 

“Acho que estes estudos de avaliação, se a intenção é ajudar, se têm esta meta de tentar ultrapassar alguma coisa que possa não estar tão bem, é excelente.” (Escola C, PM/CN) 

“Estes estudos de avaliação são sempre positivos. Tiram-se sempre ilações muito positivas. Acho que devem sempre ser apresentados à comunidade. Não vejo nada de negativo.” (Escola C, DLP) 

“Haver um trabalho que tenha a intenção de melhorar, que no fim se diga que valeu a pena, as perspectivas são sempre boas. Têm é que ser consequentes, fazer agora este trabalho teórico para 

depois aplicar em Setembro, senão não vamos a lado nenhum.” (Escola C, PLP) 

“Isto é mais um desafio que é colocado às escolas, às Direcções Pedagógicas. Ainda não ganhámos a batalha da qualidade. Essa era uma batalha que eu gostaria muito de ganhar porque acho que é 

uma bandeira do grupo. Tenho-me empenhado para tentar passar a mensagem às pessoas.” (Escola C, DP) 

“Tudo o que possa melhorar a qualidade deve ser feito. Por isso acho que é necessário avaliar. Confesso que não sei qual é a melhor forma de avaliar o trabalho que é feito. Mas acho que se tem que 

começar por algum lado. Se conseguirmos descobrir meios de apoiar os nossos alunos é sempre válido.” (Escola C, DM/CN) 

Escola D 

“Acho que é uma coisa boa, aprendermos alguma coisa e fazer as coisas de maneira diferente. Todos os anos temos alunos diferentes e por isso se calhar é bom trabalharmos de forma diferente, não 

repetirmos sempre o que já está feito. Por isso se nos indicarem um caminho diferente acho que é muito bom.” (Escola D, PM/CN) 

“Estes estudos são interessantes sobretudo se depois tivermos alguns resultados práticos. É uma ajuda quando nos chamam à atenção para alguma coisa que estejamos a cumprir menos bem, que há 

sempre, com certeza. Acho que é uma questão de reconhecermos as nossas falhas e de tentarmos superá-las. Porque muitas vezes nós próprios nem sequer nos apercebemos disso. Às vezes de fora tem-

se mais a percepção dos pormenores e daquilo que poderá estar mal” (Escola D, DLP) 

“Julgo que pode ser útil. Em último caso, só pelo facto de sabermos que a escola vai ser avaliada, faz-nos ter o nosso trabalho mais em dia. Faz-nos ter uma outra percepção, que haja uma maior 

proximidade às pessoas e que haja uma maior abertura em relação ao trabalho que as pessoas fazem. Quando dizemos a um colega, se calhar é melhor fazeres assim, as pessoas são mais receptivas. 

Faz-nos trocar mais opiniões entre nós e faz-nos ter mais à vontade para questionar quer o nosso trabalho quer o trabalho dos colegas.” (Escola D, DM/CN) 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 4 – Tabela Resumo da Análise de Conteúdo 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 4 

 
 

Nota: Os valores apresentados correspondem ao número de citações referentes a cada temática. 

 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

A. Organização dos grupos 50 56 41 49 
Assuntos das reuniões 8 9 7 8 

Fichas e materiais em grupo mais reduzido 

 

2 

  Planificação das aulas individualmente 

 

1 

  Planificações, partilha de materiais, estratégias e experiências 8 6 7 8 

Comunicação 1 2 5 8 

Actas/memorandos 

 

1 3 4 

Intercomunicação entre órgãos 1 

 

1 2 

Receptividade da DP 

  

1 1 

Reunião Geral 

 

1 

  Via oral 

   

1 

Coordenadores 

 

6 6 1 

Escolha dos coordenadores 

 

1 1 

 Perfil/Responsabilidades 

 

5 5 1 

Materiais/documentos usados para reflexão 

   

3 

Legislação ou outro 

   

3 

Papel da Direcção Pedagógica/Conselho Pedagógico 12 20 8 1 

Definição de metas/estratégias 8 9 3 1 

Importância do CP 

 

10 1 

 Metas/Estratégias 1 

   Monitorização 3 1 4 

 PEE/PCE 

 

1 3 2 

Articulado de forma consciente 

  

3 2 

Articulado informalmente 

 

1 

  Periodicidade das reuniões 13 5 7 7 

1xmês 

 

4 5 6 

2xmês 7 

   Partilha informal diária 3 

 

2 1 

Sempre que necessário 2 1 

  Pontos fortes/Pontos fracos 16 13 5 19 

(-) CN/Mat 

   

1 

(-) Devia haver mais especialização 

 

2 

 

1 

(-) Devia haver mais partilha de experiências entre escolas 

 

1 

  (-) Dificuldade em acompanhar outras áreas 

   

1 

(-) Falta de tempo 

   

1 

(-) Número reduzido de professores 

   

4 

(-) Pouco trabalho colaborativo 

   

2 

(-) Uniformização 

 

1 

  (+) Boa relação entre os professores 

 

1 

 

2 

(+) LP 

   

1 

(+) Partilha de experiências 16 7 5 6 

(+) Uniformização 

 

1 

  B. Processo ensino-aprendizagem 77 43 67 53 
Aula "típica" 22 8 20 8 

A partir de situações práticas, aproximação à realidade 4 

   Cada professor segue a sua estratégia 

  

1 

 Com base no manual 1 1 3 2 

Correcção dos TPC 2 1 

  Exercícios práticos 1 

   Formação integral do aluno 1 

   Método expositivo 

 

1 1 1 

Papel activo do aluno 4 

 

2 

 Revisão/resumo de conteúdos 4 1 2 

 Semelhança entre CN e Mat 

   

1 

Síntese e exercícios práticos 2 

   Teoria, prática 

 

2 2 3 

TIC 

 

1 3 

 Trabalho de campo 1 

   Trabalho de pesquisa 

  

1 

 Trabalho dos alunos orientado por guião 

  

1 

 Trabalho entre pares 2 1 1 

 Trabalho prático 

  

2 1 

Uso do dicionário 

  

1 

 Avaliação 3 3 1 1 

Avaliação diagnóstica 

  

1 

 Avaliação formativa 1 

  

1 

Avaliação uniformizada 2 3 

  Causas do insucesso 15 7 20 16 

Baixas expectativas 2 

   Diferenças entre ciclos 2 

  

3 

Dificuldades cognitivas 5 

 

4 3 

Falta de autonomia 

  

1 1 

Falta de pré-requisitos 2 1 

  Falta de recursos 

 

1 1 

 Falta de regras/hábitos de estudo 1 2 1 2 



 

 

 

Hábitos enraizados dos professores 

   

1 

Heterogeneidade 1 1 

  Horário 

   

1 

Meio/pais 2 2 6 2 

Mudança de paradigma em relação ao aluno 

   

1 

Não é a prática pedagógica 

  

1 

 Programas curriculares 

  

2 

 Saber que estratégias usar 

  

3 2 

Vergonha em colocar dúvidas 

  

1 

 Estratégias 29 18 21 12 

Acções de formação/sensibilização 1 

   ACND/Apoios/Academias 3 1 4 2 

Apresentações orais 1 1 1 

 Articulação com pais 1 2 

 

1 

Chamar a atenção dos alunos 

   

1 

Com base na experiência 

  

1 

 Desafios, competições 2 3 1 

 Diversificação de estratégias 1 

  

1 

Educação pelo exemplo 2 

 

1 

 Estratégias apelativas 1 2 

  Exercícios práticos 2 

  

1 

Fichas de trabalho 2 

 

1 

 Linguagem mais familiar 

   

1 

Maior exigência 1 

 

1 

 Maior tolerância 

  

1 

 Mais recursos 

 

1 

  Mais tempo 1 1 

  Mudança de paradigma em relação ao aluno 

   

1 

Papel activo do aluno 1 

  

1 

Procura da melhoria 3 

   Proporcionar outras experiências 

  

2 

 Proximidade com os alunos 1 

 

1 

 Reforço positivo 1 1 

  Reorganização curricular 

  

1 2 

Resolução de problemas 

 

1 

  Síntese e exercícios práticos 

 

1 

  TIC 1 

   Tirar dúvidas  

   

1 

Trabalho em pequeno grupo 

  

1 

 Trabalho entre pares 3 1 1 

 Uniformização de estratégias 

  

4 

 Uso do dicionário 

 

3 

  Vertente lúdica 1 

   Percepção sobre pais/alunos 1 1 1 2 

Alunos gostam das actividades 

  

1 

 Boa relação com os alunos 

 

1 

 

1 

Boa relação com os pais 

   

1 

Têm que cumprir as regras 1 

   Planificação das aulas 

 

4 

 

6 

Responsabilidade individual do professor 

 

4 

 

6 

Resultados 7 2 4 8 

Ainda não os esperados 2 

 

1 3 

Melhores resultados a CN 

  

2 

 Positivos 5 2 

 

5 

Procura da melhoria 

  

1 

 C. Formação/Reflexão 6 6 8 6 
Observação de aulas 6 6 8 6 

Já aplicaram 

  

2 

 Já aplicaram e não detectaram grandes diferenças 

  

2 

 Já pensaram mas não aplicaram 1 

   Não aplicaram por dificuldade em conciliar horários 1 1 

 

1 

Professores mais novos mais receptivos 

 

1 

  Seria mais útil outro tipo de formação/reflexão 

  

2 1 

Útil 2 4 1 4 

Útil mas já partilham muito 2 

 

1 

 D. Avaliação da Escola 6 2 5 3 

 

  



 

 

 

 

Anexo 5 – Questões para Discussão da Terceira Sessão de focus groups 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 5 

 

(E-mail enviado às Direcções Pedagógicas) 

 

Exmos. Srs. Directores Pedagógicos, 

 

Como adiantado na última sessão, gostaríamos de realizar uma terceira sessão no 

âmbito do Estudo de Caso. 

 

Assim, solicitamos a V. Exas. que informem os professores envolvidos reafirmando 

que a colaboração deles é indispensável para se tomarem medidas que melhor contribuam 

para as aprendizagens dos alunos, não se tratando, por isso, uma avaliação dos docentes. 

 

Para que a sessão seja o mais profícua possível, é necessário que se gere uma 

discussão onde os professores manifestem as suas opiniões abertamente. Para tal, seria 

vantajoso que, antes da sessão, reflectissem sobre algumas questões, nomeadamente: 

 

1. Em que medida considera que é possível melhorar a aprendizagem dos alunos?  

2. Que tipos de iniciativas poderiam melhorar as aprendizagens dos alunos? 

3. De que forma a organização e funcionamento pedagógico das escolas 

(departamentos e grupos disciplinares) estão em condições de responder às 

necessidades de aprendizagem dos alunos? 

4. Quais considera serem os principais obstáculos às aprendizagens? E os principais 

elementos facilitadores? 

 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

Joana Correia 

Departamento de Avaliação 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


