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M6DULO B

ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO

EDUCAQAO PRE-ESCOLAR

QUADRO IB

Horario de funcionamento dos jardins-de-infancia

B.I . N.° de Jl do agrupamento

B.2. N.° de criangas que frequentam os Jl do agrupamento

B.3. N.° de Jl que definiram a data de inicio e termo das actividades educativas, nos termos
do n.° 2 do Artigo 6.° do Despacho Normative n.° 24/2000, de 1 1 de Maio

B.4. N.° dejl que se mantem abertos pelo menos ate as 17h30

B.5. N.° dejl que se mantem abertos apos as 17h30

B.6. N.° de Jl que estao abertos menos de oito horas diarias

B.7. N.° dejl que estao abertos exactamente oito horas diarias

B.8. N.° dejl que estao abertos mais de oito horas diarias

TOTAL

QUADRO 2B

Organizacao e funcionamento das actividades de animacao e apoio a familia

B.9. N.° dejl que asseguram actividades de animacao e apoio a familia (servigo de refeicSes
, e actividades de animacao socioeducativa)

B.I 0. N.° de criangas que frequentam as actividades de animacao e apoio a familia

B.I 1 . N.° dejl com acesso a servigo de refeicoes

B.I 2. N.° de criangas que utilizam o servico de refeicoes

B.I 3. N.° de Jl cujas actividades de animac.ao e apoio a familia sao organizadas pela
Direcgao em parceria com a Autarquia

B.I 4. N.° dejl cujas actividades de animacao e apoio a familia sao organizadas por outras
entidades

TOTAL

QUADRO 3B

Inicio das actividades educativas

B.I 5. N.° de grupos que nao iniciaram as actividades na data prevista (somatorio dos itens
B.I 5.1. a B.I 5. 3.)

B.I 5.1 . Por falta de educador(es)

B.I 5.2. Por deficiencia ao nivel das instalac.6es/equipamento

B.I 5.3. Por outros motivos

B.I 6. N.° de criangas que nao iniciaram as actividades na data prevista

TOTAL
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iNSPECgAO-GERAL DA EDUCACAO

M6DULO A

OCUPAgAO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES

E

CRIT£RIOS DE CONSTITUICAO DE TURMAS DO ENSINO eAsico E DO
ENSINO SECUNDARIO

QUADRO 1A

Ocupacao plena dos tempos escolares

A.I. 0 Director procedeu a aprovacao do piano anual de distribuicao de service docente
para assegurar a ocupacao plena dos tempos escolares dos alunos

A.2. Em caso de ausencia do docente esta previsto:

A.2.1. A permuta da actividade lectiva programada entre docentes da
mesma turma
A.2.2. A leccionacao da aula correspondente, por um docente de
carreira com formacao adequada e componente lectiva incompleta
A.2.3. A organizacao de actividades de enriquecimento e complemento
curricular

1 ." CEB

A
2.° CEB

B

SIM

3.° CEB

C

NAO

SEC

D

QUADRO 2A

Criterios de constituicao de turmas do ensino basico e do ensino secundario

A.3. Foram definidos criterios para o 1 .° ciclo do ensino basico

A.4. Foram definidos criterios para o 2." ciclo do ensino basico

A.5. Foram definidos criterios para o 3.° ciclo do ensino basico

A.6. Foram definidos criterios para o ensino secundario

A.7. Os criterios definidos constam do Projecto Educative do agrupamento/escola

SIM NAO NA?

OBSERVANCES:
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Universidade Classica de Lisboa
Institute de Educacao

INQUERITO POR QUESTIONARIO

INFORMANTES: DIRECTORES DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REPUBLICA DA GUINE-BISSAU

0 presente questionario tern como finalidade recolher informacoes acerca de alguns aspectos do

funcionamento das escolas da Republica da Guine-Bissau, com vista a elaboracao do nosso

relatorio de estagio curricular conducente ao grau de mestre em Ciencias da Educacao a decorrer

no Institute da Educacao da Universidade Classica de Lisboa e na Inspeccao-Geral da Educacao da

Republica Portuguesa.

A entrevista foi elaborada por Umaru Balde, natural da Guine-Bissau, mestrando em Ciencias da

Educacao - Area de especializacao em Administrate Educacional - pela Universidade Classica de

Lisboa.

Estas informacoes sen/em apenas para este estudo. Assim, garantimos o vosso anonimato e a

confidencialidade das informacoes prestadas.

0 vosso testemunho e indispensavel para a conclusao deste trabalho. Agradecemos, por isso, a

vossa colaboracao.

Idade Sexo M Formafao academics e profissional

^/4/e»2d3 t
Tempo de servigo .JS Vmculo laboral

CONSTITUICAO DAS TURMAS

1. Sao definidos criterios pedagogicos para a constituicao das turmas?
Sim

X
Nao

1J. Se sim, quais saqos mais utilizados:

1.2 Se sim, quern os define:

Escolas
Ministerio da Educacao
Am bos

X



i
Universidade Classica de Lisboa

Institute de Educacao

INQUERITO POR QUESTIONARIO

INFORMANTES: INSPECCAO-GERAL DA EDUCACAODA REPUBLICA DA GUINE-BISSAU

0 presente questionario tem como finalidade recolher informacoes acerca de alguns aspectos do

funcionamento das escolas da Republica da Guine-Bissau, com vista a elaboracao do nosso

relatorio de estagio curricular conducente ao grau de mestre em Ciencias da Educacao a decorrer

no Institute da Educate da Universidade Classica de Lisboa e na Inspeccao-Geral da Educacao da

Republica Portuguesa.

A entrevista foi elaborada por Umaru Balde, natural da Guine-Bissau, mestrando em Ciencias da

Educacjio - Area de especializacao em Administracao Educacional - pela Universidade Classica de

Lisboa.

Estas inforrna?6es sen/em apenas para este estudo. Assim, garantimos a confidencialidade das

informacoes prestadas.

0 vosso testemunho e indispensavel para a conclusao deste trabalho. Agradecemos, por isso, a

vossa colaboracao.

Idade 5 7 Sexo Formacao academica e profissional Li P>JJ

Tempo de servico Vmculo laboral

Fungao que desempenha

1.1 Se sim, os inspectores deslocam-se as escolas?

1.2 Se sim, o numero de escolas intervencionadas e feito por amostragem?



Universidade Classica de Lisboa
Institute de Educagao

INQUERITO POR QUESTIONARIO

INfORMANTES; INSPECgAO-GERAL DA EDUCACAODA REPUBLICA DA GUINE-BiSSAU

0 presente questionario tem como finalidade recolher informacoes acerca de alguns aspectos do

funcionamento das escolas da Republica da Guine-Bissau, com vista a elaboracao do nosso

relatorio de estagio curricular conducente ao grau de mestre em Ciencias da Educacao a decorrer

no Institute da Educacao da Universidade Classica de Lisboa e na Inspeccao-Geral da Educacao da

Republica Portuguesa.

A entrevista foi elaborada por Umaru Balde, natural da Guine-Bissau, mestrando em Ciencias da

Educacao - Area de especializacao em Administracao Educacional - pela Universidade Classica de

Lisboa.

Estas informacoes servem apenas para este estudo. Assim, garantimos a confidencialidade das

informacoes prestadas.

0 vosso testemunho e indispensavel para a conclusao deste trabalho. Agradecemos, por isso, a

vossa colaboracao.

Idade Sexo Formafao academica e profissional L

Tempo de servifo JJi 7

Fun^ao que desempenha

laboral .i£c IA\f(]

1.1 Se sim, os inspectores deslocam-se as escolas?

1.2 Se sim, o numero de escolas intervencionadas e feito por amostragem?



6. Ha docentes com reducao da carga lectiva por idade e tempo de service?
Sim Nao

£

6.1 Se sim, que reducoes sao?

v. —

7. Ha docentes com horas extraordinarias?
Sim Nao

X'

7.1 Se sim, qual e maximo de horas permitido atribuir?

7.2 Se sim, quais os motivos/criterios utilizados para a atribuicao de horas extraordinarias?



i
Universidade Classica de Lisboa

Institute de Educacao

INQUERITO POR QUESTIONARIO

INFORMANTES: INSPECCAO-GERAL DA EDUCACAODA REPUBLICA DA GUINE-BISSAU

0 presente questionario tern como finalidade recolher informacoes acerca de alguns aspectos do

funcionamento das escolas da Republics da Guine-Bissau, com vista a elaboracao do nosso

relatorio de estagio curricular conducente ao grau de mestre em Ciencias da Educacao a decorrer

no Institute da Educacao da Universidade Classica de Lisboa e na Inspeccao-Geral da Educacao da

Republics Portuguesa.

A entrevista foi elaborada por Umaru Balde, natural da Guine-Bissau, mestrando em Ciencias da

Educacao - Area de especializacao em Administracao Educacional - pela Universidade Classica de

Lisboa.

Estas informacoes servem apenas para este estudo. Assim, garantimos a confidencialidade das

informacoes prestadas.

0 vosso testemunho e indispensavel para a conclusao deste trabalho. Agradecemos, por isso, a

vossa colaboracao.

Idade Jp/ Sexo £_ Formacao academica e profissional i6

Tempo de service * Vmculo laboral

Funcao que desempenha rx^
f

1.1 Se sim, os inspectores deslocam-se as escolas?

1.2 Se sim, o numero de escolas intervencionadas e feito por amostragem?



1.3 Se sim, essa amostragem contempla as escolas de todo o territorio da
Guine-Bissau?

1.3.1 Se nao, qual e o territorio que e abrangido?

\A Se sim, quais sao as areas inspeccionadas?

(AA i'jt/i

(x^T-V^

Q&AA
(oJL

Ir ^ 'rJhli fr-» //*•

fT?^ '̂r^H '̂
|> w«£ -̂ ^M/̂ ^HT^JJ

,̂\j ^ IPX- -i I/-1 *n )-'-LC//

2._ Como e efectuado o recrutamento dos inspectores?
C^fofc/iA-^S djz, [}/fyv.£AA/L>&Q ^>t/UxvvOL/vCttt_J

3.

3.1
3.2

3.3

Que tipo de formacao e realizada?
Inicial
Contmua
Ambas

4.

4.1

4.2

4.3
4.4

5.

ft

A• *

Que documentos de trabalho dispoem os inspectores na execucao do seu trabalho?

Legislacao |5Jj|̂  C^Jk} \Zet&irJl, J^ 4^ t -'11.',^^ 1 .̂̂ -L'̂  ̂ -^
OrientagoesescritasT^^^^^^ ĵ xjxia^e^" ~_^j ^
Instrumentosespecfficoselaboradqs^pel^ Inspe'cgap

Outros -yK^ra-o «^̂  /'f '̂>r-*/t/vct' >^> î M^/^^A«4-S/ !̂e '̂̂ )/^ '̂
. c / l y

Que procedimentos sao adoptados, no caso de se verificar
incumpnmento/desvio durante a interyencao da Inspeccao junto das escolas?

3!
^T
-Y

algum

/ « ^^



1.3 Se sim, essa amostragem contempla as escolas de todo o territorio da
Guine-Bissau?

1.3.1 Se nao, qual e o territorio que e abrangido?

1.4 Se sim, quais sao a s r e a s inspeccionadas?

2. Como e efectuado o recrutamento dos inspectores?

3. Que tipo de formacao e realizada?
3.1 Inicial
3.2Contfnua £ ^f 3r$Vl££>
3.3 Ambas

x;

4. Que documentos de trabalho dispoem os inspectores na execucao do seu trabalho?
4.1 Legislacao
4.2 Orientacoes escritas
4.3 Instrumentos especfficos elaborados pela Inspeccao

4.4 Outros / PtANf^, J3& TJ&ftAALttry

£-£
/*\

X

5. Que procedimentos sao adoptados, no caso de se verificar algum
incumprimento/desvio durante a intervencao da Inspeccao junto das escolas?



1.3 Se sim, essa amostragem contempla as escolas de todo o territorio da
Guine-Bissau?

1.3.1 Se nao, qual e o territorio que e abrangido?

Sim Nao

1.4 Se sim, quais sao as areas inspeccionadas?

*

2. Como e efectuado o recrutamento dos inspectores?

c

3. Que tipo de formacao e realizada?
3.1 Inicial
3.2 Continua
3.3 Ambas X
4. Que documentos de trabalho dispoem os inspectores na execucao do seu trabalho?
4.1 Legislacao
4.2 Orientacoes escritas
4.3 Instrumentos especificos elaborados pela Inspeccao
4.4 Outros

X
X
X
X

5. Que procedimentos sao adoptados, no caso de se verificar algum
incumprimento/desvio durante a intervencao da Inspeccao juntp das escolas?

E*>,

/C-OL/V-X-? ._!_

X) An



2. E definido urn limite maximo e mfnimo para a constituicao das turmas?
Sim

X
Nao

2.1 Se sim, quern o define:

Escolas
Ministerio da Educacao
Am bos

X

Sim Nao

X3. Ha legislacao especffica para os alunos com necessidades educativas
especiais?

3.1 Se sim:

3.1.1 Quantos alunos nessas condicoes podem ser integrados numa turma?

3.1.2 Quantos alunos podem constituir essa turma?

DISTRIBUICAO DE SERVICO DOCENTE

1, Sao definidos criterios na distribuicao do service docente?
Sim

X
Nao

1.1 Se sim, quais sao os mais utilizados?

2. Quern faz a distribuica'o de service dpcerite? .

.^ Quantos tempos lectivos tgrn o horario de um docente?

4. Para alem das aulas, que outro tipo de tarefas sao efectuadas, pelos docentes?

\ Sim

X
Nao

5. S§o utilizados criterios na atribuicao de coordenacoes de natureza
pedagogica?

5.1 Se sim, quais sao os mais utilizados?



Universidade Classica de Lisboa
Institute de Educagao

INQUERITO POR QUESTIONARIO

INFQRMANTES: DIRECTORES DAS ESCOLASPy BUCAS DA REPUBLICA DA GUINE-BISSAy

0 presente questionario tem como finalidade recolher informacoes acerca de alguns aspectos do

funcionamento das escolas da Republica da Guine-Bissau, com vista a elaboracao do nosso

relatorio de estagio curricular conducente ao grau de mestre em Ciencias da Educacao a decorrer

no Institute da Educacao da Universidade Classica de Lisboa e na Inspeccao-Geral da Educacao da

Republica Portuguesa.

A entrevista foi elaborada por Umaru Balde, natural da Guine-Bissau, mestrando em Ciencias da

Educacao-Area de especializacao em Administracao Educacional - pela Universidade Classica de

Lisboa.

Estas informacoes servem apenas para este estudo. Assim, garantimos o vosso anonimato e a

confidencialidade das informacoes prestadas.

0 vosso testemunho e indispensavel para a conclusao deste trabalho. Agradecemos, por isso, a

vossa colaboracao.

Idade Sexo Xw> Formaf ao academics e profissional Pi \53

Tempo de servifo -7/g Vmculo laboral i O

CONSTITUICAO DAS TURMAS

I. Sao definidos criterios pedagogicos para a constituicao das turmas?

Sim
A

Nao

1.1 Se sim, quais sao os mais utilizados:

1.2 Se sim, quern os define:

Escoias
Ministerio da Educacao
Ambos

2



2. E definido um limite maximo e minimo para a constituicao dasturmas?
Sim
X"

Nao

2.1 Se sim, quern o define:

Escolas
Ministerio da Educacao
Ambos

A

3. Ha legislacao especifica para os alunos com necessidades educativas
espec/o/s?

Sim Nao

*3.1 Se sim:

3.1.1 Quantos alunos nessas condicoes podem ser integrados numa turma?

3.1.2 Quantos alunos podem constituir essa turma?

DISTRIBUICAO DE SERVICO DOCENTE

1. Sao definidos criterios na distribuicao do service docente?
Sim
A

Nao

1.1 Se sim, quais-sao os-mais utilizados?
l -

2. Quern faz a distribuicao de servigo docente?'r

3. Quantos tempos lectivos tern o horario de um docente?

4. Para alem das aulas, que outro tipo de tarefas sao efectuadas pelos docentes?

Sim

/
Nao

5. Sao utilizados criterios na atribuicao de coordenacoes de natureza
pedagogics?

sim, quais sao os mais utilizados?



6. Ha docentes com reducao da carga lectiva por idade e tempo de service?
Sim

X
Nao

6.1 Se sim, que reducoessao?

7. Ha docentes com horas extraordinarias?
Sim Nao

2
7.1 Se sim, qual e maximo de horas permitidd atribuir?

7.2 Se sim, quais os motivos/criterios utilizados para a atribuicao de horas extraordinarias?



«r-
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Dos assuntos para publicagao no "Boletim Oficial", devem ser en-

viados o original e o duplicado, devidamente autenticados peia entidade
responsavel, a Direcgao-Geral da Funcao Publics — Reparticao de Publi-

cacoes —, a fim de se autorizar a sua pubiicagao.
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cional, Empresa Publica —, Avenida doBrasil, Apartado287 — 1204 Bissau

Codex. — Bissau Guine-Bissau.

SUPLEMENTO

SUMARIO

PARTE 1
Assembleia Nacional Popular:

Lei n.° 2/2011.

Aprovada a Lei da Carreira Docente, adiante designada Estatu-
to.

Lei n.° 3/2011.

Aprovada a Lei do Ensino Superior e da Investigacao Cienti-
fica.

Lei n.° 4/2011.

Aprovada a Lei de Bases do Sistema Educative.

>l«Wi|#!*iJW^̂

PARTEI

ASSEMBLEIA NACIONAL POPULAR

Lei n.° 2/2011

de 29 de Marco m

Preambulo
Apos os primeiros anos da independencia, que

engendraram uma vigorosa polftica de massifica-
gao do ensino, a estrategia de desenvolvimento do
ensino aprovada pelo Decreto n.° 60/88, de 30 de
Dezembro, assume claramente o objective de melho-
rar a qualidade.

Consciente de que o exito das reformas nao es-
tara garantido sem um corpo docente bem forma-
do, eficiente e motivado, o Governo decide, atraves
do Decreto n.° 61/88, de 30 de Dezembro, insuflar
mais dinamica e mais incentivos a trajectoria profis-
sional dos docentes.

Porem, volvidos cerca de duas decadas, a con-
secugao dos nobres objectives preconizados conti-
nua a ser ma miragem, em virtude de inumeros pro-
blemas que a implementagao da carreira docente en-
frenta, problemas esses inerentes a sua propria ge-
nese, dos desgastes institucionais que corroem os
servigos publicos e a administragao do Estado e das
evolugoes substanciais registadas no contexto em
que surgiu e que devia enquadrara sua aplicagao du-
radoira.

Assim, a Assembleia Nacional Popular, nos ter-
mos da alinea c) do n.° 1 do Artigo 85.° da Constitui-
gao, decreta o seguinte:

ARTIGO f.°
Natureza

A presente Lei dispoe sobre o estatuto especial
do corpo docente do Estado.

ARTIGO 2.°
Objecto

A presente Lei, adiante designada Estatuto, defi-
ne os direitos e deveres, a estrutura de cargos, car-
reiras e salaries, o regime disciplinare regime de apo-
sentagao do mesmo pessoal.

ARTIGO 3.°
Pessoal docente

1. Entende-se por pessoal docente aquele que,
nos termos dapresente Estatuto, possui as qualifica-
goes profissionais adequadas para o exercfcio de
fungoes de docencia ou de ensino, com caracter per-
manente, sequencial e sistematico.
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6. Ha docentes com reducao da carga lectiva por idade e tempo de service?
Sim Nao

X
6.1 Se sim, que reducoes (sao?

£Sr ^r
7. Ha docentes com horas extraordinarias?

Sim Nao

A
7.1 Se sim, qual e maximo de horas permitido atribuir?

7.2 Se sim, quais os motivos/criterios utilizados para a atribuicao de horas extraordinarias?



Universidade Classica de Lisboa
Institute de Educacao

INQUERITO POR QUESTIONARIO

INFORMANTES: DIRECTORES DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REPUBLICA DA GUINE-BISSAU

0 presente questionario tern como finalidade recolher informacoes acerca de alguns aspectos do

funcionamento das escolas da Republica da Guine-Bissau, com vista a elaboracao do nosso

relatorio de estagio curricular conducente ao grau de mestre em Ciencias da Educacao a decorrer

no Institute da Educacao da Universidade Classica de Lisboa e na Inspeccao-Geral da Educacao da

Republica Portuguese.

A entrevista foi elaborada por Umaru Balde, natural da Guine-Bissau, mestrando em Ciencias da

Educacao -Area de especializacao em Administracao Educacional - pela Universidade Classica de

Lisboa.

Estas informacoes servem apenas para este estudo. Assim, garantimos o vosso anonimato e a

confidencialidade das informacoes prestadas.

0 vosso testemunho e indispensavel para a conclusao deste trabalho. Agradecemos, por isso, a

vossa colaboracao.

Idade 3? Sexo Formacao academics e profissional.

Tempo de service /H Vfnculo laboral

CONSTITUICAO DAS TURMAS

1. Sao definidos criterios pedagogicos para a constituicao das turmas?
Sim

K
Nao

1.1 Se sim, quais sao os mais utilizados:

1.2 Se sim, quern os define:

Escolas
Ministerio da Educacao
Ambos

X



2. t definido um limite maximo e minimo para a constituicao das turmas?
Sim

X

Nao

2.1 Se sim, quern o define:

Escolas
Ministerio da Educacao
Am bos

X

3. Ha legislate especifica
especiaisl

para os alunos com necessidades educativas
Sim Nao

V

3.1 Se sim:
3.1.1 Quantos alunos nessas condicoes podem ser integrados numa turma?

3.1.2 Quantos alunos podem constituir essa turma?

DISTRIBU1CAO DE SERVICO DOCENTE

1. Sao definidos criterios na distribuicao do servico docente?
Sim

K
Nao

1.1 Se sim, quais sao os mais utilizados?

4~<

2. Quern faz a distribute de seryico docente?

3. Quantos tempos lectivos tern o horario de um docente?
2.2.

^ Para alem das aulas, que outro tipo de tarefas sao efectuadas pelos docentes?

>/ fartfaJ eU ', (W~X0W' d&H* "

5. Sao utilizados criterios
pedagogica?

na atribuicao de coordenacoes de natureza
Sim

K

Nao

5.1 Se sim, quais sao os mais utilizados?

£A~-* t/ <£*•



 

 

 

Universidade Clássica de Lisboa 
Instituto de Educação 

 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

INFORMANTES: DIRECTORES DAS ESCOLAS PRIVADAS DA REPÚBLICA DA GUINÉ‐BISSAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS 

  Sim  Não

1. São definidos critérios pedagógicos para a constituição das turmas?     

 

Se sim, quais são os mais utilizados: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

O presente questionário tem como finalidade recolher informações acerca de alguns aspectos do 

funcionamento  das  escolas  da  República  da  Guiné‐Bissau,  com  vista  à  elaboração  do  nosso 

relatório de estágio curricular conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação a decorrer 

no Instituto da Educação da Universidade Clássica de Lisboa e na Inspecção‐Geral da Educação da 

República Portuguesa. 

A entrevista foi elaborada por Umarú Baldé, natural da Guiné‐Bissau, mestrando em Ciências da 

Educação – Área de especialização em Administração Educacional – pela Universidade Clássica de 

Lisboa. 

Estas  informações  servem  apenas para este estudo. Assim,  garantimos o  vosso  anonimato e  a 

confidencialidade das informações prestadas. 

O vosso testemunho é  indispensável para a conclusão deste trabalho. Agradecemos, por  isso, a 

vossa colaboração. 

Idade ______ Sexo_____________ Formação académica e profissional _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tempo de serviço __________ Vínculo laboral _________________________________________ 



1.1 Se sim, quem os define: 

Escolas   

Ministério da Educação   

Ambos   

 

  Sim  Não

2. É definido um limite máximo e mínimo para a constituição das turmas?     

 

2.1 Se sim, quem o define: 

Escolas   

Ministério da Educação   

Ambos   

 

  Sim  Não

3. Há  legislação  específica  para  os  alunos  com  necessidades  educativas 
especiais? 

   

 

3.1 Se sim:  

3.1.1 Quantos alunos nessas condições podem ser integrados numa turma?  

_______________________________________________________________________ 

3.1.2 Quantos alunos podem constituir essa turma? 

_______________________________________________________________________ 

 

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 

  Sim  Não

1. São definidos critérios na distribuição do serviço docente?     

 

1.1 Se sim, quais são os mais utilizados? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

2. Quem faz a distribuição de serviço docente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Quantos tempos lectivos têm o horário de um docente? 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Para além das aulas, que outro tipo de tarefas são efectuadas pelos docentes? 

_____________________________________________________________________________ 

 

  Sim  Não

5. São  utilizados  critérios  na  atribuição  de  coordenações  de  natureza 
pedagógica? 

   

 



5.1 Se sim, quais são os mais utilizados? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

  Sim  Não

6. Há docentes com redução da carga lectiva por idade e tempo de serviço?     

 

6.1 Se sim, que reduções são? 

_____________________________________________________________________________ 

 

  Sim  Não

7. Há docentes com horas extraordinárias?     

 

7.1 Se sim, qual é máximo de horas permitido atribuir? 

_____________________________________________________________________________ 

 

7.2  Se sim, quais os motivos/critérios utilizados para a atribuição de horas extraordinárias? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidade Clássica de Lisboa 
Instituto de Educação 

 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

INFORMANTES: INSPECÇÃO‐GERAL DA EDUCAÇÃODA REPÚBLICA DA GUINÉ‐BISSAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sim  Não

1. Existe alguma actividade feita pela Inspecção que controla a abertura do 
ano lectivo? 

   

 

  Sim  Não

1.1 Se sim, os inspectores deslocam‐se às escolas?     

 

 

  Sim  Não

1.2 Se sim, o número de escolas intervencionadas é feito por amostragem?     

 

O presente questionário tem como finalidade recolher informações acerca de alguns aspectos do 

funcionamento  das  escolas  da  República  da  Guiné‐Bissau,  com  vista  à  elaboração  do  nosso 

relatório de estágio curricular conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação a decorrer 

no Instituto da Educação da Universidade Clássica de Lisboa e na Inspecção‐Geral da Educação da 

República Portuguesa. 

A entrevista foi elaborada por Umarú Baldé, natural da Guiné‐Bissau, mestrando em Ciências da 

Educação – Área de especialização em Administração Educacional – pela Universidade Clássica de 

Lisboa. 

Estas  informações  servem apenas para este estudo. Assim, garantimos a  confidencialidade das 

informações prestadas. 

O vosso testemunho é  indispensável para a conclusão deste trabalho. Agradecemos, por  isso, a 

vossa colaboração. 

Idade ______ Sexo_____________ Formação académica e profissional _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tempo de serviço __________ Vínculo laboral _________________________________________ 

Função que desempenha __________________________________________________________ 



  Sim  Não

1.3  Se  sim,  essa  amostragem  contempla  as  escolas  de  todo  o  território  da 
Guiné‐Bissau? 

   

 

1.3.1 Se não, qual é o território que é abrangido? 

________________________________________________________________ 

 

1.4 Se sim, quais são as áreas inspeccionadas? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

2. Como é efectuado o recrutamento dos inspectores? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Que tipo de formação é realizada? 

3.1 Inicial   

3.2 Contínua   

3.3 Ambas   

 

4. Que documentos de trabalho dispõem os inspectores na execução do seu trabalho? 

4.1 Legislação   

4.2 Orientações escritas   

4.3 Instrumentos específicos elaborados pela Inspecção   

4.4 Outros   

 

5. Que  procedimentos  são  adoptados,  no  caso  de  se  verificar  algum 
incumprimento/desvio durante a intervenção da Inspecção junto das escolas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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SEGUNDA

(CARACTERIZACAO DO ESTAGIO)

Caracterizacao do estagio a realizar:

a) Curso Superior do ALUNO: Mestrado em Ciencias da Educacao, area de Administragao

Educacional;

b) Situacao curricular: Estagio Curricular

c) Coordenador do estagio curricular do IE: PROFESSOR DOUTOR NATERCIO AFONSO

d) INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO onde realizara o estagio: INSPECCAO GERAL DA

EDUCACAO

e) Orientador da INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO: Dr. PAULO VALADA

f) Inicio de estagio: 02 de Dezembro de 2010

g) Conclusao do estagio: 02 de Junho de 2011

h) Frequencia: Dois dias por semana

i) Horario: 9h30-16h30, com uma hora de almoco

TERCEIRA

(OBRIGACOES DO IE)

1. Assegurar que o Estagio decorre conforme o programa de trabalhos.

2. Informar ao ALUNO e a INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO sobre as condicoes de

realizacao de estagio.

3. Comunicar a INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO a verificagao de qualquer circunstancia

que justifique a conclusao do estagio antes do seu termo.

QUARTA

(OBRIGACOES DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO)

1. Aceitar o ALUNO, orientando-o e proporcionando-lhe as condicoes necessarias para a

realizacao do estagio

2. Informar o Orientador do estagio de problemas ocorridos no decorrer deste.

3. Dar conhecimento ao IE das ausencias do ALUNO.

QU1NTA

(OBRIGACOES DO ALUNO)

1. Respeitar as regras internas de funcionamento, higiene e seguranga, em vigor na

INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO.
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2. Empregar o seu melhor esforco e dedicacao na realizacao das tarefas de estagio que the

forem atribufdas.

3. Guardar sigilo profissional, durante e apos a conclusao do estagio, relativamente a todos

os trabalhos e tarefas de estagio efectuadas, bem como a qualquer outra informacao de

que tenha conhecimento ou a que tenha acesso durante a sua permanencia na

INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO, nao podendo revelar ou utilizar para si ou para outra

pessoa, singular ou colectiva, quaisquer dados ou informacoes relativas a actividade da

IGE.

4. O AlUNO, durante a sua permanencia na instituicao, permanece a todos os titulos com o

seu estatuto de estudante. Continua dependente do regime interne do IE,

nomeadamente no que se refere a assiduidade as aulas.

SEXTA

(RESCISAO DO PROTOCOLO POR PARTE DA INSTITUIQAO DE ACOLHIMENTO)

0 IE podera rescindir unilateralmente o presente protocolo de estagio, mediante

comunicacao escrita a INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO se considerar que a continuacao do

estagio e pedagogicamente desaconselhada.

SETIMA

(RELACOES ENTRE AS PARTES)

1. 0 presente Protocolo tern apenas os objectives previstos na clausula PRIMEIRA supra de

permitir ao ALUNO o contacto directo com o meio profissional e a vida activa

relacionados com a sua formacao academica.

2. 0 presente Protocolo nao gera nem titula relac5es de trabalho subordinado entre a

INSTITUIQAO DE ACOLHIMENTO e o ALUNO, nem expectativas de eventual contratagao

futura do ALUNO pela INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO.

OITAVA

(DADOS PESSOAIS)

1. 0 ALUNO expressa e inequivocamente autoriza a INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO a

proceder ao tratamento, automatizado ou nao, parcial ou totalmente, dos seus dados

pessoais, que sejam ou devam ser fornecidos a INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO no

ambito do presente protocolo.

2. A INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO apenas podera utilizar e divulgar os dados pessoais

referidos no numero anterior para fins relacionados com o presente Protocolo ou com as

.

6%
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actividades compreendidas no seu objecto, social ou de facto, bem como quaisquer

outros fins que se venham a revelar necessaries ou meramente convenientes no ambito

das relacoes mantidas entre a INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO e o ALUNO.

Feito em triplicado, ao dia 2 do mes de Novembro de 2010

Pela: INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO

Pelo: INSTITUTO DE EDUCACAO

0 ALUNO
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Cicio de estudos conducente ao grau de Mestre em Ciencias da Educacao
Area de especializacao em Administracao Educacional - 2s ano

SOBREA FORMAfAO NA MODALIDADE DE ESTAGIO
Linhas Orientadoras

Ambito e Objectives
Esta modalidade de trabalho visa completar a formacao na area da Administrate
Educacional, por via de um contacto com o exerci'cio profissional, no seio das
organizacoes educativas ou com funcoes de natureza educativa/formativa, que
permita: (1) estimular as capacidades de analise, de si'ntese e de conceptualizacao
em materias da sua area de especializacao; (2) desenvolver capacidades de
intervencao associadas ao exerci'cio de funcoes de gestao. Mais concretamente
pretende-se que o estagiario:

1 Desenvolva uma experiencia significative em funcoes de um tecnico superior
em area de administracao da educacao/formacao, atraves da participacao em
diferentes actividades desenvolvidas pela organizacao na qual realiza o estagio.
2 Desenvolva os seus conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento das
«organizacoes educativas ou com funcoes educativas/formativas» e sobre o
trabalho de gestao, tendo nomeadamente em consideracao: o contexto polftico
e administrativo; os princfpios, regras e modalidades de funcionamento; os
modos de organizacao e gestao; a interaccao com a comunidade e entidades
locais.
3 Desenvolva um conhecimento especffico que responda a problemas da
dinamica organizacional, da gestao e/ou da accao dos gestores das
organizacoes que os acolhem, atraves da concretizacao de um projecto de
investigacao/intervencao (de pequena escala).

Duracao
0 estagio tern a duracao de um ano lectivo e compreende: (1) tempo de
permanencia na instituicao que permita a integracao do estagiario e a realizacao do
seu projecto (30-40h mensais); (2) encontros regulares com o docente do IE
responsavel pelo estagio; (3) trabalho individual para a realizacao dos produtos
pedidos durante o estagio e redaccao do Relatorio Final.

Acompanhamento
O acompanhamento do estagio e realizado no Institute, por um docente, e na
organizacao de acolhimento, por um elemento a designer pelo seu responsavel.

Ini'cio do Estagio
0 primeiro conjunto de actividades do estagiario consiste: (a) na identificacao das
condicoes especfficas de realizacao do estagio - funcoes, actividades e tarefas a
desenvolver pelo estagiario, elemento da organizacao responsavel pelo
enquadramento do estagiario; e (b) num primeiro reconhecimento da organizacao
de acolhimento (caracterfsticas, funcoes actividades e problemas) e seu ambiente
externo.
Com base nestes elementos de analise da situacao e da vivencia exploratoria do
contexto, os estagiarios elaborarao - ate meados de Novembro - um documento de
«projecto de estagio». Neste especificarao: as areas de intervencao, os objectives,
as actividades a realizar e sua programacao. A elaboracao deste documento
orientador deve ser acordada com o responsavel pelo seu enquadramento na
organizacao de acolhimento e discutida com o professor do Institute responsavel
pelo acompanhamento do estagiario.

Avaliacao
A avaliacao do seminario de apoio I (12 semestre) tern por teor o trabalho
documental produzido pelo estagiario, em funcao do explicitado em cada projecto
individual. A avaliacao do seminario de apoio II (2° semestre) tem por teor a
apresentacao de uma versao provisoria do relatorio de estagio. A avaliacao final
decorre nos termos dos Artigos 18,19,20 e 21 do Regulamento do Cicio de Estudos
conducente ao grau de Mestre - implicando a defesa publica, perante um juri para
tal nomeado, do Relatorio de Estagio.

Trabalho Final de Estagio
0 Relatorio final de estagio deve incluir os seguintes elementos:
1- A caracterizacao do contexto organizacional de realizacao do Estagio.
2- Um relato descritivo e anah'tico (sob 8 prisma da Administracao Educacionai)

das actividades desenvolvidas pelo estagiario.
3- Um estudo, de pequena escala, associado a problema especifico de gestao, da

accao dos gestores ou da dinamica organizacional.
0 relatorio final deve ter entre 60 e 80 paginas.
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PROTOCOLO DE ESTAQIO

Entre:

Inspec?ao-Geral da Educajao, com sede em Edificio na Av. 24 d3 Julho, 136, 1350-346

Lisboa, neste acto representada pelo Dr. Jose Maria Azevedo, na qualidade de inspector-

Geral da Educagao, de ora em diante designada por 1NSTITUICAO DE ACOLHIMENTO;

INSTITUTO DE EDUCAGAO, Universidade de Lisboa, com sede na Alameda da Universidade,

1649-013 Lisboa, com pessoa colectiva n? 502711850, aqui representada pelo Professor

DoutorJoao Pedro Mendes da Ponte, na qualidade de Director, de ora em diante designada

por IE;

UMARU BALDE, estudante do Curso de Mestrado em Ciencias da Educacao, area de

especializacao de Administracao Educacional, portador de cartao de cidadao nQ30099127

4zzO, residente na Av. Aquilino Ribeiro n^8 12 P CP 2745-721 Massama, na qualidade de

estagiario, de ora em diante designado por ALUNO,

CONSIDERANDO QUE

a) 0 Curso de Mestrado frequentado pelo ALUNO no IE exige a realizacao de um estagio

curricular;

b) A INSTITUICAO DE ACOLHIIV1ENTO aceitou o ALUNO para a frequencia de um estagio

com a duracao de 6 meses.

E celebrado o presente Protocolo, o qual regula as relacoes entre a INSTITUI^AO DE

ACOLHIMENTO, o IE e o ALUNO e se rege pelo disposto nas clausulas seguintes:
•

PRIMEIRA

(OBJECTIVOS)

0 presente Protocolo tern por objective o aproveitamento recfproco das potencialidades

cientificas, tecnicas e humanas da IE, da INST1TUI£AO DE ACOLHIMENTO e do ALUNO, bem

como a aplicacao pratica do ensino superior, permitindo ao ALUNO o contacto directo deste

com o meio profissional relacionado com a sua formacao academica superior.
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