
 

 

 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de recolha de dados 



 
Caracterização Geral da Escola/Agrupamento 

 

 
1. Complete e confirme os dados que se seguem, relativos à sua 

escola/agrupamento. 
 

Nome   

  
Código (se aplicável)  

  

Endereço   

  

Código Postal   

  
Direcção Regional   

  

Concelho   

  

Telefone   

  
FAX   

  

E-mail   

 

 

2. Caracterização da escola/agrupamento Escola do 1º Ciclo 
Escolha a situação que melhor caracteriza a sua escola/agrupamento 

 

Escola do 1º Ciclo   

Escola do 1º Ciclo + Jardim de Infância   

Agrupamento Horizontal 

Indique, por favor, o número de escolas incluindo a sede 

  

  

Agrupamento Vertical 

Indique, por favor, o número de escolas incluindo a sede 

  

  

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclo Básico   

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclo Básico e Secundária   

Escola Secundária   

 
 

3. Docentes e Alunos 
 

3.1. Indique o número total de docentes da sua escola/agrupamento 

 

Sexo Feminino  

Sexo Masculino  

Total de educadores/professores  

 



3.2. Por favor, discrimine no quadro que se segue o número de docentes da sua 
escola/agrupamento em função do nível de ensino a que estão associados do ponto de vista da 

carreira docente. 

 
 Nº de Docentes 

Educação Pré Escolar  

1º Ciclo do Ensino Básico  

2º Ciclo do Ensino Básico  

3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário  

 
 

3.3. Por favor, indique no quadro que se segue o número de alunos da sua escola/agrupamento 
por nível de ensino. 

 

 Nº de Alunos 

Educação Pré Escolar  

1º Ciclo do Ensino Básico  

2º Ciclo do Ensino Básico  

3º Ciclo do Ensino Básico  

Ensino Secundário  

 

 
4. Regime de Transição 

 
4.1. Assinale com o X das opções que se seguem qual a configuração do órgão de gestão da 

sua escola/agrupamento durante o regime de transição. 

 

Conselho Directivo  

Conselho Executivo  

Comissão Executiva Instaladora  

 

4.2. Quanto à eleição da Comissão Executiva Instaladora, por favor, responda às seguintes 

questões. 
 

4.2.1. Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? _____________ 
 

4.2.2. Descreva a constituição da assembleia eleitoral segundo o número dos seus 

representantes: 
 

 Número 

Representantes dos docentes  

Representantes do pessoal não docente  

Representantes dos alunos  

Representantes dos pais e encarregados de educação  

Total dos membros da assembleia eleitoral  

 



4.2.3. Indique, por favor, a data da eleição da Comissão Executiva Instaladora 
 

     
dia  mês  ano 

 

 
4.2.4. No que diz respeito à votação, indique por favor... 

 

Total dos elementos do pessoal docente que votaram  

Total dos elementos do pessoal não docente que votaram  

Total dos elementos representantes dos alunos que votaram  

Total dos elementos representantes dos pais e encarregados de 

educação que votaram 
 

Total dos elementos que votaram  

Total dos elementos que votaram na lista vencedora  

 
 

4.2.5. Qual a data da homologação da Comissão Executiva Instaladora? 
 

     
dia  mês  ano 

 

 
4.2.6. Qual a data da tomada de posse da Comissão Executiva Instaladora? 

 

     
dia  mês  ano 

 

 

4.2.7. Qual das seguintes situações caracteriza melhor a situação profissional dos elementos 
que compunham a Comissão Executiva Instaladora, imediatamente anterior à sua candidatura? 

(assinale com um X no local apropriado a situação profissional do presidente e dos vice-
presidentes) 

 

 Presidente Vice-presidente A Vice-presidente B 

Presidente do Conselho Directivo Anterior    

Membro do Conselho Directivo Anterior     

Anterior Director Executivo     

Anterior Delegado Escolar     

Anterior Director de Escola do 1º Ciclo    

Anterior Director de Jardim de Infância    

Outra situação    

Explicite, por favor     

 

 



5. Assembleia Constituinte 
 

5.1. Qual a composição da Assembleia Constituinte? 

 
 Número 

Representantes dos docentes   

Representantes do pessoal não docente  

Representantes dos alunos (ensino secundário)  

Representantes dos pais e encarregados de educação  

Representantes da autarquia local  

 

 
5.2. No que se refere ao processo de eleição da Assembleia Constituinte, responda às 

seguintes questões. 

 
5.2.1. Eleição dos representantes dos docentes à Assembleia Constituinte 

 
Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? _____________ 

Qual o número total de votantes? ______________  

Qual o número de votantes na lista vencedora? _______________ 

 

5.2.2. Eleição dos representantes dos alunos à Assembleia Constituinte 
 

Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? _____________ 

Qual o número total de votantes? ______________  

Qual o número de votantes na lista vencedora? _______________ 

 

5.2.3. Eleição dos representantes do pessoal não docente à Assembleia Constituinte 

 
Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? _____________ 

Qual o número total de votantes? ______________  

Qual o número de votantes na lista vencedora? _______________ 

 
 

5.2.4. Como foi feita a designação dos representantes dos pais e encarregados de educação? 

(assinale com o X a opção que melhor caracteriza a situação da sua escola/agrupamento) 
 

Por proposta da associação de pais e encarregados de educação   

Por eleição  

 

 
No caso da designação ter sido feita por eleição... 

 
Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? _____________ 

Qual o número total de votantes? ______________  

Qual o número de votantes na lista vencedora? _______________ 

6. Primeiro Regulamento Interno 



 
6.1. Que elaborou a proposta do primeiro regulamento interno?(Assinale com um X a opção que 

melhor indica a situação da sua escola / agrupamento) 

 

Órgão de Gestão   

Conselho Pedagógico  

Grupo de trabalho designado pela Assembleia Constituinte  

Outra situação  

Explicite, por favor: _____________________________________ 

 

 

6.2. Que documentos foram mobilizados na sua elaboração? (escolha as opções que melhor 
caracterizam a sua situação) 

 

Regulamento interno já existente  

Regulamentos de outras escolas/agrupamentos   

Texto de apoio do Ministério da Educação   

Outra situação  

Explicite, por favor: _____________________________________ 

 
 

6.3. Qual a data da aprovação do regulamento pela assembleia constituinte? 
 

     
dia  mês  ano 

 
 

6.4. O primeiro regulamento interno foi homologado pelo director regional... (Assinale com um 

X a opção que melhor indica a situação da sua escola / agrupamento) 
 

 

Sem alterações  

Com alterações ligeiras propostas pela DRE ou CAE   

Com alterações profundas propostas pela DRE ou CAE  

 
 

6.5. Indique a data da homologação final do primeiro regulamento interno 
 

     
dia  mês  ano 

 



6.6. Quanto à revisão do primeiro regulamento interno... (Assinale com um X a opção que 
melhor indica a situação da sua escola / agrupamento) 

 

Não foi revisto   

Revisto com alterações ligeiras   

Revisto com alterações profundas   

 
 

7. Assembleia de Escola 

 
7.1. Qual a composição da Assembleia de Escola? 

 
 Número 

Representantes dos docentes   

Representantes dos pais e encarregados de educação   

Representantes dos alunos (ensino secundário)  

Representantes do pessoal não docente  

Representantes da autarquia local   

Membros cooptados  

 

 
7.2. No que se refere ao processo de eleição da Assembleia de Escola, responda às seguintes 

questões. 

 
7.2.1. Eleição dos representantes dos docentes à Assembleia de Escola 

 
Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? _____________ 

Qual o número total de votantes? ______________  

Qual o número de votantes na lista vencedora? _______________ 

 

7.2.2. Eleição dos representantes dos alunos à Assembleia de Escola 
 

Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? _____________ 

Qual o número total de votantes? ______________  

Qual o número de votantes na lista vencedora? _______________ 

 

7.2.3. Eleição dos representantes do pessoal não docente à Assembleia de Escola 

 
Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? _____________ 

Qual o número total de votantes? ______________  

Qual o número de votantes na lista vencedora? _______________ 



7.2.4. Como foi feita a designação dos representantes dos pais e encarregados de educação? 
(assinale com o X a opção que melhor caracteriza a situação da sua escola/agrupamento) 

 

Por proposta da associação de pais e encarregados de educação   

Por eleição  

 
 

No caso da designação ter sido feita por eleição... 

 
Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? _____________ 

Qual o número total de votantes? ______________  

Qual o número de votantes na lista vencedora? _______________ 

 

7.5. Indique o número de sessões já realizadas, desde a sua constituição e até 30 de Abril 

corrente: ___________ 

 

 

7.6. Indique o número de participantes nas últimas quatro reuniões da Assembleia de Escola 
 

 

Membros da assembleia de Escola 

reuniões 

1 2 3 4 

Docentes     

Alunos     

Pessoal não docente     

Pais e encarregados de educação     

Representante da autarquia     

Outros membros     

 

 

7.7. Indique a duração habitual das reuniões da Assembleia de Escola (assinale com o X a 
opção que melhor caracteriza a situação da sua escola/agrupamento):  

 

Menos de duas horas  

De duas a quatro horas  

Mais de quatro horas  

 



7.8. Qual é o horário habitual das reuniões da Assembleia (assinale com o X a opção que 
melhor caracteriza a situação da sua escola/agrupamento): 

 

Manhã (até às 13 horas) de 2ª a 6ª feira  

Tarde (até às 18 horas) de 2ª a 6ª feira  

Noite (depois das 18 horas) de 2ª a 6ª feira  

Sábado  

Outro horário  

Especifique, por favor:____________ 

 
 

 

8. Direcção Executiva 
 

8.1. Quanto à eleição do Conselho Executivo, por favor responda às seguintes questões. 
 

8.1.1. Qual o número de listas apresentadas a sufrágio? ______________ 

 
8.1.2. Quanto à constituição da assembleia eleitoral responda às seguintes questões:  

 

Número de docentes  

Número de elementos do pessoal não docente  

Número de representantes dos alunos  

Número de representantes dos pais e encarregados de educação  

Total dos membros da assembleia eleitoral  

 

 
8.1.3. Indique, por favor, a data da eleição do Conselho Executivo/Director 

 

     
dia  mês  ano 

 
 

8.1.4. No que diz respeito à votação, indique por favor... 
 

Total dos elementos do pessoal docente que votaram  

Total dos elementos do pessoal não docente que votaram  

Total dos elementos representantes dos alunos que votaram  

Total dos elementos representantes dos pais e encarregados de 
educação que votaram 

 

Total dos elementos que votaram  

Total dos elementos que votaram na lista vencedora  

 



8.1.5. Qual a data da homologação do Conselho Executivo/ Director? 
 

     
dia  mês  ano 

 

 
8.1.6. Qual a data da tomada de posse do Conselho Executivo/ Director? 

 

     
dia  mês  ano 

 

 
8.1.7. Qual das seguintes situações caracteriza melhor a situação profissional dos elementos 

que compõem a Direcção Executiva, imediatamente anterior à sua candidatura? (assinale com 
um X no local apropriado a situação profissional do presidente e dos vice-presidentes) 

 

 Presidente Vice-presidente A Vice-presidente B 

Presidente do Conselho Directivo Anterior    

Membro do Conselho Directivo Anterior     

Anterior Director Executivo     

Anterior Delegado Escolar     

Anterior Director de Escola do 1º Ciclo    

Anterior Director de Jardim de Infância    

Outra situação    

Explicite, por favor     

 

 
8.2. Qual é a configuração da direcção executiva? 

 

Conselho Executivo  

Director(a)  

 
 

8.3. Quanto ao perfil dos elementos que compõem a Direcção Executiva, preencha as questões 
que se seguem: 

 

8.3.1. Sexo e idade dos elementos da Direcção Executiva 
 

 Presidente Vice-presidente A Vice-presidente B 

Género (M/F)    

Idade    

 



8.3.2. Habilitação académica mais elevada ou equivalente (assinale com um X no local 
apropriado a situação profissional do presidente e dos vice-presidentes) 

 

 

 Presidente Vice-presidente A Vice-presidente B 

Bacharelato (ou equivalente)    

Licenciatura (ou equivalente)    

Mestrado (ou equivalente)    

Doutoramento (ou equivalente)    

 

 

8.3.3. Grau/nível de ensino a que estão vinculados do ponto de vista da carreira docente 
(assinale com um X no local apropriado a situação profissional do presidente e dos vice-

presidentes) 
 

 Presidente Vice-presidente A Vice-presidente B 

Jardim de Infância     

1º Ciclo do Ensino Básico     

2º Ciclo do ensino Básico    

3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário    

 

 
8.4. Quanto ao director/presidente do conselho executivo, responda ao conjunto de questões 

que se seguem. 
 

8.4.1. Indique no espaço que se segue o número de anos que está na profissão docente 

__________ 
 

 
8.4.2. Se é docente do 2º, 3º Ciclo ou Ensino Secundário, indique o seu grupo, disciplina 

ou especialidade ___________________ 

 
 

8.4.3. Quantas horas tem atribuídas para a componente lectiva? _________________ 
 

 

8.4.4. Como obteve qualificação para o exercício do cargo de director/presidente do conselho 
executivo da sua escola/agrupamento, considerando o Art. 19º do Decreto- Lei 115- A /98? 

(pode indicar as duas situações se for o caso) 
 

Detentor de habilitação específica para o cargo que ocupa  

Possuir experiência através de um mandato completo no exercício de cargos de gestão  

 



8.5. Quanto à assessoria da Direcção Executiva 
 

8.5.1. Qual é o número de assessores? ___________ 

 
8.5.2. Que funções são desempenhadas pelos assessores? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
9. Conselho Pedagógico 

 
9.1. Preencha o seguinte quadro para caracterizar a composição do Conselho Pedagógico da 

sua escola ou agrupamento. Na coluna da esquerda registe a designação de cada representante 

(por exemplo, coordenador do departamento de Matemática, representante do pessoal não 

docente, coordenador do conselho de docentes do 1º ciclo, etc.); na coluna da direita registe o 

numero de representantes em cada situação.  

 

Designação Nº 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



9.2. Indique o número de reuniões do Conselho Pedagógico realizadas durante o corrente ano 
lectivo, até 30 de Abril: ____________________ 

 

 
9.3. Indique o número de participantes nas últimas quatro reuniões do Conselho pedagógico 

 

 

Membros do conselho pedagógico 

reuniões 

1 2 3 4 

Docentes     

Alunos     

Pessoal não docente     

Pais e encarregados de educação     

Representante da autarquia     

Outros membros     

 
 

9.4. Indique a duração média das reuniões do Conselho Pedagógico: 

 

Menos de duas horas  

De duas a quatro horas  

Mais de quatro horas  

 
 

9.5. Qual é o horário habitual das reuniões do Conselho Pedagógico: 
 

Manhã (até às 13 horas) de 2ª a 6ª feira  

Tarde (até às 18 horas) de 2ª a 6ª feira  

Noite (depois das 18 horas) de 2ª a 6ª feira  

Sábado  

Outro horário  

Especifique, por favor:____________ 

 



10. Projecto Educativo 

 
10.1. Preencha o grupo A ou B consoante a sua situação. 

 

A. Escola 
 

Se a unidade que dirige é uma escola, seleccione os números adequados para assinalar as 

alternativas que correspondem à situação existente, relativamente ao Projecto Educativo 
 

Existe um Projecto Educativo elaborado anteriormente ao início da aplicação do novo regime  

O Projecto Educativo que existia anteriormente foi alterado e aprovado pela Assembleia  

Existe um Projecto Educativo elaborado e aprovado no âmbito do novo regime  

Não existe ainda um Projecto Educativo formalmente aprovado  

O Projecto Educativo está a ser elaborado por uma comissão nomeada para o efeito  

Outra situação (por favor especifique):  

 

 
B. Agrupamento de escolas 

Se a unidade que dirige é um agrupamento de escolas, seleccione os números 
adequados para assinalar as alternativas que correspondem, à situação existente, relativamente 

ao Projecto Educativo 

 

Existe um Projecto Educativo aprovado pela Assembleia, no âmbito do novo regime  

Existe um Projecto Educativo elaborado na escola-sede, anteriormente ao início do novo regime  

Existem vários projectos educativos nas diversas escolas, elaborados antes do início do novo 

regime 

 

Não existe ainda um Projecto Educativo formalmente aprovado  

O Projecto Educativo está a ser elaborado por uma comissão nomeada para o efeito.  

Outra situação (por favor especifique):  

 
 

10.2. Se tem projecto educativo, qual a sua data de aprovação em Assembleia de Escola? 
 

     
dia  mês  ano 

 



Observações 
 

Se desejar acrescentar algum dado relativo à caracterização da sua escola/agrupamento que 

considere importante e que não tenha sido mencionado, poderá faze-lo no espaço que segue. 
Lembra-se ainda que as questões de opinião têm um espaço próprio no segundo questionário. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
 



 

1. Participação dos diferentes elementos da comunidade educativa 
 

1.1. Indique, com um X, a alternativa que exprime a sua opinião sobre as atitudes e a 
participação dos professores neste processo de mudança em curso: 

 
 Concordo 

em 
absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 

em 
absoluto 

Não tenho 

opinião 

Têm participado activamente na constituição dos 
órgãos de gestão porque acreditam que o novo regime 
contribui para melhorar o funcionamento da escola 

     

Mostram-se desmotivados porque não acreditam nas 
vantagens deste novo regime 

     

Receiam que o novo regime reduza a autonomia e o 
poder dos professores na escola 

     

Acreditam que este novo regime torna a gestão da 
escola mais democrática 

     

Temem que estas mudanças impliquem mais 
responsabilidades e trabalho, sem as necessárias 
contrapartidas 

     

Desconfiam que o Ministério pretende sobretudo 
desresponsabilizar-se da resolução dos problemas 

     

Revelam-se entusiasmados pelo facto de a escola ter 
mais autonomia para se organizar e desenvolver os 
seus projectos 

     

Acreditam que vão ter melhores condições de trabalho 
com reflexos positivos no sucesso escolar 

     

Não concordam com as mudanças em curso, mas 
participam para poderem controlar a situação 

     

Consideram o novo regime uma cópia de modelos 
estrangeiros que não está adequada a realidade 
portuguesa 

     

Consideram que estas mudanças só vão complicar o 
funcionamento das escolas e provocar conflitos 

     

Sentem estas mudanças como uma imposição do 
Ministério que não dá resposta ás reais necessidades 
das escolas 

     

Entendem estas mudanças como uma prova da 
confiança do Ministério nas capacidades e no 

profissionalismo dos professores 

     

 



1.2. Indique a alternativa que exprime a sua opinião sobre as atitudes e a participação dos 
pais e encarregados de educação neste processo de mudança em curso: 

 
 Concordo 

em 
absoluto 

Concordo Discordo Discordo 

em 
absoluto 

Não tenho 

opinião 

Nota-se um aumento significativo da participação dos 
pais e encarregados de educação na vida da escola 

     

Apenas uma pequena minoria elitista de pais e 
encarregados de educação continua a interessar-se 
pelos assuntos da escola 

     

Existe agora maior colaboração entre os pais e 
encarregados de educação e os professores 

     

Os pais e encarregados de educação tornaram-se mais 
exigentes e críticos face ao funcionamento da escola 

     

Os pais e encarregados de educação só se interessam 
pela situação concreta dos filhos e não pelos assuntos 
gerais da escola 

     

Os pais e encarregados de educação exercem 
influencia exagerada sobre a direcção da escola, em 
assuntos para que não têm competência 

     

Os pais e encarregados de educação não têm 
preparação para tomar decisões sobre assuntos da 
escola que só os professores é que conhecem bem 

     

O alargamento da participação dos pais e 
encarregados de educação tem provocado conflitos 
com os professores que só prejudicam a escola 

     

A direcção da escola tem garantido as condições 
adequadas para facilitar a participação dos pais e 
encarregados de educação 

     

O Ministério tem garantido as condições adequadas 
para facilitar a participação dos pais e encarregados de 
educação 

     

A participação dos pais e encarregados de educação 
tem ajudado a melhorar o funcionamento da escola 

     

A participação dos pais e encarregados de educação 
tem dado mais força à direcção para defender os 
interesses da escola 

     

A aplicação deste novo regime promoveu o 
desenvolvimento e a visibilidade  da Associação de 
Pais, que agora é mais activa que anteriormente 

     

A Direcção da Associação de Pais não é representativa 
porque a maioria dos pais não participa 

     

 



1.3. Indique a alternativa que exprime a sua opinião sobre as atitudes e a participação do 
pessoal não docente neste processo de mudança em curso: 
 

 Concordo 
em 

absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 
em 

absoluto 

Não tenho 
opinião 

Houve uma participação elevada do pessoal não 
docente nas eleições e na elaboração do regulamento 
interno 

     

Foi muito difícil mobilizar o pessoal não docente para 
apresentarem listas e para participarem nas eleições      

A participação dos representantes do pessoal não 
docente na assembleia é praticamente irrelevante      

Em geral, o pessoal não docente não têm preparação 
suficiente para compreender os assuntos que são 
discutidos na assembleia 

     

Na sequência deste processo os elementos do pessoal 
não docente têm agora uma atitude mais responsável 
e empenhada 

     

 



1.4. Se na sua escola/agrupamento funciona o ensino secundário, indique a alternativa 
que exprime a sua opinião sobre a participação dos alunos no processo de mudança em 

curso: 

 
 Concordo 

em 

absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 
em 

absoluto 

Não tenho 
opinião 

Houve uma participação elevada dos alunos nas 
eleições e na elaboração do regulamento interno      

Foi muito difícil mobilizar os alunos para apresentarem 
listas e para participarem nas eleições      

A participação dos representantes dos alunos nos 
diversos órgãos é praticamente irrelevante      

Em geral, os alunos não demonstram interesse pelos 
assuntos que se discutem nas reuniões      

Os alunos não têm maturidade suficiente para 
participarem nos órgãos de direcção da escola      

Na sequência deste processo os alunos têm agora uma 
atitude mais crítica e reivindicativa      

O(s) representante(s) dos alunos na Assembleia 
participa(m) activamente nas sessões      

O(s) representante(s) dos alunos no Conselho 
Pedagógico participa(m) activamente nas sessões      

Os delegados dos alunos nos conselhos de turma 
participam activamente nas reuniões      

Houve um sensível aumento do interesse dos alunos 
em participar na discussão dos assuntos da escola      

A grande maioria dos alunos não sabe quem são os 
seus representantes na Assembleia e no Conselho 
Pedagógico 

     

A grande maioria dos alunos não se interessa pelos 
assuntos que são discutidos na Assembleia      

A grande maioria dos alunos não se interessa pelos 

assuntos que são discutidos no Conselho Pedagógico      

Em geral, nota-se que os alunos estão mais 
conscientes dos problemas da escola, e colaboram 
mais na sua resolução 

     

A Associação de Estudantes teve um papel central na 
mobilização dos alunos para participarem nos novos 
órgãos da escola 

     

 



2. Regulamento Interno 
 

Indique a alternativa que exprime a sua opinião em relação à elaboração e aprovação do 

regulamento interno. 
 

 Concordo 
em 

absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 
em 

absoluto 

Não tenho 
opinião 

O texto de apoio enviado pelo Ministério foi muito útil 
     

As propostas de alteração da DRE foram razoáveis 
     

As propostas de alteração foram impostas pela DRE 
     

As propostas de alteração foram negociadas com a 
escola/agrupamento      

Houve excessivo controlo/fiscalização por parte da 
DRE      

Houve uma atitude de apoio e acompanhamento por 
parte da CAE      

 

 

3. Projecto Educativo 
 

3.1. Se na sua escola/agrupamento foi aprovado um Projecto Educativo (PE), indique a 
alternativa que exprime a sua opinião sobre as características do Projecto Educativo 
 

 Concordo 
em 

absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 
em 

absoluto 

Não tenho 
opinião 

O PE define os principais objectivos do 
desenvolvimento da escola/agrupamento, de uma 
forma rigorosa e quantificada  

     

O PE é um documento com dados sobre a escola e 
orientações gerais que no entanto não tem grande 
impacto na actividade quotidiana da 
escola/agrupamento 

     

O PE é um documento orientador do trabalho dos 
professores, a partir do qual se planificam as 
actividades lectivas 

     

O PE serve principalmente para definir o 
enquadramento temático das actividades a 
desenvolver fora do âmbito da actividade lectiva 
normal 

     

O PE faz um diagnóstico das dificuldades existentes e 
dos recursos disponíveis, estabelecendo metas claras 
em termos da melhoria do sucesso educativo 

     

O PE é visto pela maior parte dos professores como 
um documento teórico que tem pouco a ver com o seu 
trabalho lectivo do dia a dia 

     

O PE é concebido como um instrumento de referência 
para avaliar até que ponto a escola/agrupamento 
consegue atingir os objectivos fixados 

     

O PE é visto como um documento que tem que se 
fazer mas que não se sabe muito bem para que é que 
serve 

     

  



 
4. Créditos Horários 
 

Relativamente ao Crédito Global de Horas estabelecido pelo Despacho nº 10317/99 de 24/5, 
indique a alternativa que exprime a sua opinião sobre a situação existente na sua escola/ 

agrupamento: 
 

 Inferior Idêntico Superior 

Relativamente ao número de horas anteriormente 

atribuídas à escola, o Crédito Global foi sensivelmente... 
   

 

 
Se respondeu inferior na questão anterior, qual foi a decisão tomada pela Direcção 

Executiva da escola? 
 

Aceitou o Crédito Global atribuída  
Solicitou um aumento do Crédito Global  

 

Se respondeu que solicitou aumento na questão anterior, qual foi o resultado da 

solicitação? 
 

O Crédito global não foi alterado  
Foram atribuídas as horas suplementares requeridas  

Foram atribuídas horas suplementares, mas em número insuficiente  
 

 

5. Ministério da Educação 
 
Indique a alternativa que exprime a sua opinião sobre o papel dos serviços do Ministério da 
Educação neste processo de mudança em curso, relativamente ao caso concreto da sua escola 

ou agrupamento: 
 Concordo 

em 
absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 

em 
absoluto 

Não tenho 

opinião 

A Direcção Regional limitou-se a apoiar e a orientar o 
desenvolvimento do processo que tem sido da 
iniciativa da(s) escola(s) e dos professores 

     

Em geral, os diversos serviços do Ministério têm 
mostrado uma atitude de imposição, e de excessiva 
directividade na condução do processo 

     

A Direcção Regional tomou a iniciativa do lançamento 

do processo, dinamizando a acção da(s) escola(s) e 
dos professores 

     

Os serviços da Direcção Regional têm revelado falta de 
preparação, pois por vezes não sabem responder às 
dúvidas colocadas pela escola/agrupamento 

     

Por vezes tem havido contradição entre as 
informações e orientações vindas de diferentes 
serviços do Ministério, o que revela falta de 
coordenação 

     

Os diversos serviços do Ministério têm-se comportado 
como uma retaguarda de apoio, deixando a iniciativa 
às escolas 

     

 



 (continuação questão anterior) 
 

 Concordo 

em 
absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 

em 
absoluto 

Não tenho 

opinião 

O novo regime está a mostrar que os órgãos de 
direcção e gestão da escola/agrupamento têm uma 
capacidade de decisão mais alargada do que 
anteriormente 

     

Existe ambiguidade e falta de clareza nas orientações 
do Ministério, deixando as escolas sem orientações 
precisas sobre os procedimentos a seguir 

     

Tem existido um acompanhamento eficaz por parte da 
DRE em relação à aplicação deste regime 

     

A Direcção Regional tem revelando maleabilidade na 
forma como tem acompanhado a aplicação do novo 
regime na nossa escola/agrupamento 

     

Há agora assuntos que são resolvidos na escola e que 
anteriormente tinha que ser colocados à consideração 
da Direcção Regional 

     

Os normativos vindos do Ministério são agora mais 
genéricos e flexíveis, deixando uma significativa 
margem de liberdade para serem ajustados à 
realidade da escola/agrupamento 

     

A Inspecção actua de uma forma fiscalizadora e 
burocrática, preocupando-se com o cumprimento das 
normas formais, sem atender à realidade específica da 
escola/agrupamento 

     

A Direcção Regional e o CAE tiveram um papel 
decisivo na mobilização dos pais e encarregados de 
educação da escola para participarem neste processo 

     

Tem existido uma cooperação estreita entre a Direcção 
Regional, o CAE e Câmara Municipal ou Junta de 
Freguesia, no sentido de promoverem a aplicação 
deste novo regime 

     

Tem existido convergência de actuação entre a DRE e 
o CAE em todo o processo 

     

Tem existido um acompanhamento eficaz por parte do 
CAE em relação à aplicação deste regime 

     

 



6. Autarquia Local 
 

Indique a alternativa que exprime a sua opinião sobre o papel da Autarquia Local (Câmara 

Municipal e/ou Junta de Freguesia) neste processo de mudança em curso, relativamente 
ao caso concreto da sua escola ou agrupamento 
 

 Concordo 
em 

absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 
em 

absoluto 

Não tenho 
opinião 

Em geral, a autarquia tem desempenhado um papel 
activo e dinamizador no processo de aplicação do novo 
regime de autonomia, administração e gestão 

     

A autarquia teve um papel importante na mobilização 
dos pais e encarregados de educação para 
participarem nas reuniões e nas eleições 

     

A autarquia tem uma atitude colaborante em relação 
ao Ministério, mas evita tomar a iniciativa, preferindo 

seguir as sugestões da Direcção Regional ou do CAE 

     

A Autarquia tem tido uma atitude reservada face a 
todo este processo, procurando evitar envolver-se 
num processo que considera cheio de ambiguidades 

     

A Autarquia tem-se colocado decisivamente ao lado da 
escola/agrupamento, perante imposições da Direcção 
Regional ou do CAE 

     

A autarquia limita-se a cumprir aquilo que está 
definido na legislação, evitando um envolvimento 
activo na aplicação do novo regime 

     

A autarquia procura ouvir e seguir a opinião da(s) 
escola(s) e dos professores, antes de assumir 
compromissos e fazer acordos com o Ministério 

     

  

 

7. Serviços da Administração Escolar 
 

Se a unidade que dirige é uma escola do 1º ciclo ou um agrupamento horizontal, 

indique a alternativa que exprime a sua opinião relativamente à situação existente, 
relativamente ao Serviços de Administração Escolar: 

 
 Sim Não N s 

Estão em funcionamento os Serviços de Administração Escolar?  
   

Foram colocados funcionários administrativos? 
   

Foi fornecido equipamento e mobiliário para os Serviços de 
Administração Escolar 

   

O Conselho Administrativo está constituído e em funcionamento? 
   

 Os vencimentos dos docentes são processados no agrupamento? 
   

A maior parte dos assuntos administrativos que ainda são tratados 

pela delegação escolar? 
   

O agrupamento já é totalmente independente da delegação escolar? 
   

As verbas da autarquia são atribuídas ä direcção executiva do 
agrupamento? 

   

As verbas da autarquia são distribuídas directamente a cada uma das 

escolas do agrupamento? 
   

 

 

8. Consequências relativas à aplicação  



 
8.1. Indique a alternativa que exprime a sua opinião sobre as consequências da aplicação do 

novo regime na sua escola/agrupamento.  
 

 Concordo 

em 
absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 

em 
absoluto 

Não tenho 
opinião 

A nova organização da escola melhorou a qualidade e 
a equidade do serviço de educação prestado aos 
alunos 

     

A cooperação entre a escola/agrupamento, a autarquia 
e outras entidades locais, deu origem à definição de 
uma política educativa local 

     

Aumentou o controlo burocrático dos serviços da 
administração educativa sobre a escola      

O novo regime permite que a direcção da 
escola/agrupamento adapte a prestação do serviço às 
características locais 

     

A dimensão local da política educativa é irrelevante, 
perante o excesso de regulamentação e de controlo 
por parte da administração 

     

A gestão da escola/agrupamento tornou-se mais 
eficiente, havendo uma utilização mais racional dos 
recursos disponíveis 

     

Diminuiu o controlo burocrático dos serviços da 
administração educativa sobre a escola      

O novo regime de administração e gestão tornou o 
funcionamento da escola menos democrático      

O novo regime criou condições para que haja uma 
maior ligação da(s) escola(s) com a comunidade      

A(s) escola(s) dispõem agora de uma estrutura de 
direcção e gestão mais democrática      

 



8.2. Indique a alternativa que exprime a sua opinião sobre questões críticas globais 
inerentes à aplicação do novo regime de autonomia, administração e gestão: 
 

 Concordo 
em 

absoluto 

Concordo Discordo 

Discordo 
em 

absoluto 

Não tenho 
opinião 

O processo de aplicação do novo regime originou um 
aumento de conflitos no interior da(s) escola(s) 
prejudicial ao seu regular funcionamento e à qualidade 
do ensino 

     

A participação nos novos órgãos de administração e 
gestão exige uma preparação pedagógica que a 
maioria das pessoas não possui 

     

Como as pessoas não sabiam como fazer as coisas, 
ficaram dependentes das orientações da 
administração, o que reforçou o centralismo do 
sistema 

     

Em geral, a atitude do Ministério mostra que o que se 
pretende é a privatização das escolas, e a 
desresponsabilização do Estado pelo serviço público de 
educação 

     

O que o Ministério pretende é ver-se livre dos 
problemas, e responsabilizar as escolas e os 
professores perante a opinião pública 

     

Este processo integra-se na política economicista do 
Ministério, através da qual se pretende acima de tudo 
reduzir o investimento na educação 

     

A ambiguidade e a falta de orientações claras por 
parte do Ministério tornou todo este processo muito 
confuso, lançando-se as culpas para as escolas e os 
professores 

     

O novo regime promove a desigualdade de condições 
entre as escolas, gerando injustiças e discriminações 

anti-democráticas 
     

A aplicação deste novo regime mostra que o Ministério 
não tem confiança nos professores, e pretende 
controlar mais o funcionamento das escolas 

     

 

 
8.3. Indique a alternativa que exprime a sua opinião sobre as consequências do processo de 

aplicação do novo regime de gestão no reforço da influência das seguintes entidades 
associativas, na sua escola/agrupamento 
 

 Mais 
influência 

Menos 
influência 

Sem 
alteração 

Inexistente
/sem 

opinião 

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação     

Sindicatos de Professores 
    

Associação de Estudantes 
    

Sindicatos da Função Pública 
    

Associações de carácter local ou regional 
    

 

 

Se a unidade que dirige é um agrupamento de escolas, responda ao grupo de 
questões que se segue. Caso contrário, passe para a questão 10. 

 

 



9. Agrupamentos de Escolas 
 
9.1. Se a Unidade que dirige é um agrupamento de escolas, indique a(s) alternativa(s) que 

exprime(m) a sua opinião sobre a situação existente  
 

9.1.1. Donde partiu a iniciativa da constituição do agrupamento? (indique com um X as 

alternativas que correspondem à situação existente) 
 

Da escola- sede   

Dos professores das diversas escolas  

Da Direcção Regional ou do CAE  

Da autarquia local  

Outra situação  

Explicite, por favor:_______________________ 

 

9.1.2. No processo de constituição do agrupamento foram consideradas outras alternativas? 

(indique com um X a alternativa que corresponde à situação existente) 
 

 

Sim  

Não  

Não sei  

 

9.1.3. A configuração do agrupamento foi o resultado de ... 

 

Um consenso generalizado  

Uma negociação fácil entre várias alternativas  

Uma negociação difícil entre várias alternativas  

Uma posição firme dos professores  

Uma imposição da autarquia local  

Uma imposição da Direcção Regional ou do CAE  

Uma concertação entre os professores e a autarquia  

Outra situação  

Explicite, por favor: _________________________________ 

 



9.2. Relativamente à interligação entre ciclos, se na sua escola/agrupamento funciona mais 
do que um ciclo do ensino básico, seleccione com um X as alternativas que correspondem à 

situação existente:  
 

9.2.1. Existem docentes de um ciclo com serviço lectivo atribuído num outro ciclo? 

 

Sim  

Não  

Não sei  

 

 
Se respondeu Sim na questão anterior, indique a percentagem aproximada de docentes 

nesses condições: R:___________________ 
 

 

Se respondeu Não, indique os motivos da não existência de docentes nessas condições: 
 

Porque os normativos não o permitem  

Porque os docentes não estão preparados para leccionar em 
ciclos onde não são profissionalizados 

 

Porque os docentes não gostam de leccionar fora do seu ciclo 

de origem 

 

Porque os docentes não concordam que docentes de outros 

ciclos tenha serviço no seu ciclo 

 

Não sei  

Outra situação  

Explicite, por favor: ______________________________________ 

 

 
  



10. Observações 
 

Se desejar acrescentar algum dado que considere importante e que não tenha sido 

mencionado, poderá faze-lo no espaço que se segue. 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
 



 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

Dados Gerais 

 



 

 

 

1. Representatividade da amostra 

 

Representatividade da amostra do estudo por tipo de unidade  

Tipo de unidade população amostra respondentes 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Escola Básico 1º Ciclo 108 7% 15 4% 5 3% 

1º Ciclo Ensino Básico c/ Jardim de Infância 39 3% 15 4% 7 5% 

Agrupamento Horizontal 179 12% 45 13% 27 18% 

Agrupamento Vertical 169 11% 50 14% 18 12% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo 520 35% 112 32% 33 22% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo c/ Ensino Sec. 61 4% 18 5% 8 5% 

Escola Secundária com 3º Ciclo Ensino Básico 322 22% 69 20% 33 22% 

Escola Secundária 75 5% 26 7% 17 11% 

Total  1473 100% 350 100% 148 100% 

 

 
Representatividade da amostra do estudo por direcções regional de educação 

 população amostra respondentes 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Dre Algarve 111 8% 33 9% 20 14% 

Dre Alentejo 81 5% 27 8% 11 7% 

Dre Centro 283 19% 72 21% 26 18% 

Dre Lisboa 463 31% 99 28% 42 28% 

Dre Norte 535 36% 119 34% 49 33% 

Total  1473 100% 350 100% 148 100% 

 

 

2. Caracterização das escolas/ agrupamentos abrangidas pelo estudo 

 

nível de ensino / tipo de unidade 

 Fa Fr 

Escola Básico 1º Ciclo 5 3% 

1º Ciclo Ensino Básico c/ Jardim de Infância 7 5% 

Agrupamento Horizontal 27 18% 

Agrupamento Vertical 18 12% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo 33 22% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo c/ Ensino Sec. 8 5% 

Escola Secundária com 3º Ciclo Ensino Básico 33 22% 

Escola Secundária 17 11% 

Total  148 100% 

 



 

Direcção regional 

 Fa Fr 

Drea 20 14% 

Dreal 11 7% 

Drec 26 18% 

Drel 42 28% 

Dren 49 33% 

Total  148 100% 

 

 

Distribuição dos tipos de unidade pelas direcções regionais das respostas obtidas 

 drea dreal drec drel dren Totais  

Escola Básico 1º Ciclo 0 0 0 2 3 5 

1º Ciclo Ensino Básico c/ JI 0 0 0 3 4 7 

Agrupamento Horizontal 6 3 1 4 13 27 

Agrupamento Vertical 7 2 5 2 2 18 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo 1 1 8 12 11 33 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo c/ Ensino Sec. 2 0 3 1 4 10 

Escola Sec. com 3º Ciclo Ensino Básico 3 1 6 10 11 31 

Escola Secundária 1 4 3 8 1 17 

 

 
Nº de escolas nos agrupamentos 

Nº escolas 
Ag. H Ag. V. 

Fa Fr Fa Fr 

menos 5 escolas 9 33% 3 17% 

entre 6 a 10 escolas 5 19% 8 44% 

entre 11 a 15 escolas 9 33% 3 17% 

entre 16 a 20 escolas 4 15% 2 11% 

mais de 20 escolas 0 0% 2 11% 

Total  27 100% 18 100% 

 

 
Nº de alunos por esc./ agrupamento 

 Fa Fr 

esc/ agrup. com menos de 300 alunos 11 8% 

esc/ agrup. com 301 até 600 alunos 50 34% 

esc/ agrup. com 601 até 900 alunos 41 28% 

esc/ agrup. com mais de 901 alunos 44 30% 

Total  146 100% 

 

Peso relativo de cada ciclo/ unidade (n=146) 

 JI EB1 EB2 EB3 E. Sec. 

EB1 c/ JI 354 13% 2455 87% - - - - - - 

Agrup. Horizontal 2987 22% 10612 78% - - - - - - 

Agrup. Vertical 1349 11% 4412 36% 2441 20% 3526 29% 548 4% 

EB23 - - - - 6435 49% 6622 51% - - 

EB23 c/ Ensino Sec. - - - - 1692 23% 3092 41% 2684 36% 

Escola Sec. com 3º CEB - - - - - - 111190 34% 21475 66% 

 



 

Nº de alunos por professor por tipo de escola (n=146) 

 Média nº aluno/ prof. 

Escola Básico 1º Ciclo 15,7 

1º Ciclo Ensino Básico c/ Jardim de Infância 15,2 

Agrupamento Horizontal 12,9 

Agrupamento Vertical 8,9 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo 9,4 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo c/ Ensino Sec. 9,9 

Escola Secundária com 3º Ciclo Ensino Básico 8,8 

Escola Secundária 9,5 

 

 

Nº de alunos por professor por ciclo( n=146) 

 Média nº aluno/ prof. 

1º Ciclo EB Jardim de Infância 13,6 

2º e 3º Ciclo EB 9,3 

Ensino Secundário 9,1 

 

 

Proporção de docentes por género por tipo de escola (n=139) 

 f m Totais  

Escola Básico 1º Ciclo 129 4 133 

1º Ciclo Ensino Básico c/ Jardim de Infância 173 14 187 

Agrupamento Horizontal 1050 78 1128 

Agrupamento Vertical 1070 296 1366 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo 1816 665 2481 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo c/ Ensino Sec. 593 293 886 

Escola Secundária com 3º Ciclo Ensino Básico 3263 1905 5168 

Escola Secundária 1057 567 1624 

Total  9151 3822 12973 

 

 
Distribuição do corpo docente feminino por tipo de escola (n=139) 

 
Total prof. 

Pop. Feminina 

 Fa Fr 

Escola Básico 1º Ciclo 133 129 97% 

1º Ciclo Ensino Básico c/ Jardim de Infância 187 173 93% 

Agrupamento Horizontal 1128 1050 93% 

Agrupamento Vertical 1366 1070 78% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo 2481 1816 73% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo c/ Ensino Sec. 886 593 67% 

Escola Secundária com 3º Ciclo Ensino Básico 5168 3263 63% 

Escola Secundária 1624 1057 65% 

 



3. Ponto de Situação do processo em 30 de Abril de 2000 

 

 
Órgão de gestão responsável pela gestão do estabelecimento de ensino 

 Fa Fr 

direcção executiva eleita 104 70% 

direcção executiva nomeada 5 3% 

comissão executiva instaladora eleita 16 11% 

comissão executiva instaladora nomeada 9 6% 

comissão provisória 14 9% 

Total 148 100% 

 

 

Órgão de gestão responsável pelo estabelecimento de ensino por unidade de ensino 
 

Total  
eleita nomeada 

 Fa Fr Fa Fr 

Escola Básico 1º Ciclo 5 4 80% 1 20% 

1º Ciclo Ensino Básico c/ Jardim de Infância 7 7 100% 0 0% 

Agrupamento Horizontal 27 21 78% 6 22% 

Agrupamento Vertical 18 14 78% 4 22% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo 33 27 82% 6 18% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo c/ Ensino Sec. 8 7 88% 1 13% 

Escola Secundária com 3º Ciclo Ensino Básico 33 27 82% 6 18% 

Escola Secundária 17 13 76% 4 24% 

Total  148 120 81% 28 19% 

 

 
Órgão de gestão responsável pelo estabelecimento de ensino por direcção regional de educação 

 
Total 

eleita nomeada 

 Fa Fr Fa Fr 

Drea 20 16 13% 5 18% 

Dreal 11 9 8% 2 7% 

Drec 26 21 18% 5 18% 

Drel 42 35 29% 6 21% 

Dren 49 39 33% 10 36% 

Total  148 120 100% 28 100% 

 

 
Fase de aplicação do processo (n=39) 

 comissão executiva 
instaladora eleita 

comissão executiva 
instaladora nomeada 

comissão provisória 

sem assembleia constituinte 1 1 1 

com assembleia constituinte mas 
sem regulamento interno 

4 0 1 

com regulamento interno mas 
sem assembleia de escola 

8 3 2 

com assembleia de escola 3 5 10 

Total  16 9 14 

 
 

4. O desenvolvimento do processo de constituição da estrutura de gestão 



 

 

Regime de transição  

 Fa Fr 

conselho directivo 32 22% 

conselho executivo 2 1% 

comissão executiva instaladora 87 59% 

comissão provisória nomeada 27 18% 

Total  148 100% 

 

 

 

A Constituição da Comissão Executiva Instaladora 

 
Composição da assembleia eleitoral (n= 86) 

 Fa Fr 

Docentes 4669 56,1% 

Pessoal não docente 1760 21,2% 

Alunos 562 6,8% 

Pais e encarregados de educação 1330 16,0% 

Total  8321 100,0% 

 

 

Nº de listas para a assembleia eleitoral  

 Fa Fr 

1 lista 78 91% 

2 listas 6 7% 

3 listas 2 2% 

Total  86 100% 

 
 

Participação eleitoral para a comissão executiva instaladora (n= 86; não sabem os valores 8 inquiridos; por isso o 

valor do pessoal não docente votantes é superior ao valor apresentado para a composição eleitoral da assembleia) 

 Fa Fr 

Docentes 4460 57,4% 

Pessoal não docente 1796 23,1% 

Alunos 342 4,4% 

Pais e encarregados de ed. 1168 15,0% 

Total  7766 100,% 

 

 

Ano de eleição da comissão executiva instaladora  

 Fa Fr 

1998 67 79% 

1999 18 21% 

Total  85 100% 

 

Homologação e tomada de posse em meses  

 Fa Fr 

menos 1 mês 55 76% 

1 mês 7 10% 

2 meses 8 11% 



mais 3 meses 2 3% 

Total  72 100% 

 

 
Funções anteriormente desempenhadas pelos elementos pertencentes à comissão executiva instaladora 

 presidente vice presidente A vice presidente B 

Funções desempenhadas Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Presidente conselho directivo anterior 44 44% 3 3% 1 1% 

Membro conselho directivo anterior 10 10% 47 47% 34 34% 

Anterior director executivo 5 5% 1 1% 1 1% 

Anterior delegado escolar 4 4% 0 0% 1 1% 

Anterior director escola 1º ciclo 18 18% 5 5% 9 9% 

Anterior director jardim de infância 1 1% 5 5% 6 6% 

Não exercia qualquer função 13 13% 31 31% 37 37% 

Outra 6 6% 8 8% 10 10% 

Total  101 100% 100 100% 99 100% 

(não sabem: 5 casos para o presidente; seis casos para o vice presidente A e sete casos para vice presidente B; não 
aplicável em 42 casos) 

 

 

 

A assembleia constituinte e o regulamento interno 
 

Composição da assembleia constituinte  

 Fa Escolas  Fr 
Docentes 1038 142 51% 

Pais e encarregados de ed. 329 142 16% 

Pessoal não docente 325 141 16% 

Autarcas 166 141 8% 

Alunos 163 71 8% 

Total  2021 - 100% 

 

 
Processo eleitoral para a assembleia constituinte 

 docentes alunos pessoal não docente 

Nº de listas Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

nenhuma 0 0% 2 3% 0 0% 

uma 128 92% 39 62% 97 71% 

duas 9 6% 11 17% 30 22% 

mais três 1 1% 10 16% 8 6% 

reunião geral  1 1% 0 0% 0 0% 

nominal 0 0% 1 2% 1 1% 

Total  139 100% 63 100% 136 100% 

 



Votos na lista vencedora para a assembleia constituinte 

 docentes alunos pessoal não docente 

Lista vencedora Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Mais 50% votos 6 5% 19 33% 9 7% 

Menos 50% votos 122 95% 38 67% 118 93% 

Total  128 100% 57 100% 127 100% 

 

pais e encarregados de ed.          no caso de eleição 

 Fa Fr   Fa Fr 

Proposta 108 79%  Uma lista 16 94% 

Eleição 26 19%  Duas listas 1 6% 

Convite CEI /nominal 3 2%   17 100% 

Total  137 100%  (não sabe em oito casos) 

     Fa Fr 

    -  50% 2 11% 

    + 50% 16 89% 

    Total  18 100% 

 
Responsável pela elaboração do primeiro regulamento interno  

 Fa Fr 

órgão de gestão 54 40% 

conselho pedagógico 16 12% 

grupo trab. designado assembleia constituinte 14 10% 

grupo trab. designado órgão gestão 28 21% 

grupo trab. designado conselho pedagógico 9 7% 

grupo trab. designado conselho escolar 3 2% 

órgão de gestão e conselho pedagógico 7 5% 

outros 5 4% 

Total  136 100% 

 

 

Documentos mobilizados para a elaboração do primeiro 

regulamento interno (n=136) 

 Fa Fr 

Regulamento de escolas/ já existente 112 44% 

Texto de apoio do ME. 114 44% 

Legislação 10 4% 

Bibliografia /doc. diversa 14 5% 

Doc. acções formação 2 1% 

Outros 5 2% 

Total  257 100% 

 

 

Homologação pelo director regional de educação  

 Fa Fr 

sem alterações 18 13% 

com alterações ligeiras 112 84% 

com alterações profundas 4 3% 

Total  134 100% 

 



Processo de homologação do primeiro regulamento interno  

 Fa Fr 

menos 1 mês 17 14% 

1 mês 5 4% 

2 meses 24 19% 

mais 3 meses 78 63% 

Total  124 100% 

 
 
Processo de homologação do primeiro regulamento interno por DRE (n=124) 

  drea dreal drec drel dren 

Menos 1 mês 0% 11% 0% 25% 14% 

1 mês 7% 0% 0% 8% 2% 

2 meses 21% 22% 15% 19% 18% 

Mais 3 meses 71% 67% 85% 47% 66% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Assembleia de escola 

 

Composição da assembleia de escola  

 Total  Nº Escolas média 

Docentes 925 121 49,2% 

Pais e encarregados de ed. 298 121 15,7% 

Pessoal não docente 253 121 13,2% 

Autarcas 128 117 7,1% 

Membros cooptados 137 86 6,4% 

Alunos 154 63 8,4% 

Total  1895 - 100% 

Nota: em cinco EB23 os alunos têm representação na assembleia de escola 

 

 

N. de docentes na assembleia de escola  

 Fa Fr 

Mais 50% (maior ou igual) 107 84% 

Menos que 50% 20 16% 

Total  127 100% 

 

 

Processo eleitoral para a assembleia de escola  

 docentes alunos pessoal não docente 

Nº de listas Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Nenhuma 0 0% 4 6% 2 2% 

uma 113 90% 37 59% 95 77% 

duas 11 9% 12 19% 22 18% 

mais três 0 0% 10 16% 5 4% 

reunião geral  1 1% 0 0% 0 0% 

nominal 0 0% 0 0% 0 0% 

Total  125 100% 63 100% 124 100% 



 

 

Votos na lista vencedora para a assembleia de escola 

 docentes alunos pessoal não docente 

Lista vencedora Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Mais 50% votos 7 6% 42 76% 7 6% 

Menos 50% votos 110 94% 13 24% 111 94% 

Total  117 100% 55 100% 118 100% 

 

pais e encarregados de ed.          no caso de eleição 

 Fa Fr   Fa Fr 

Proposta 99 81%  Uma lista 20 100% 

Eleição 21 17%  Duas listas 0 0% 

Convite cei /nominal 2 2%   20 100% 

Total  122 100%  (não sabe em 1 caso) 

     Fa Fr 

    -  50% 2 10% 

    + 50% 18 90% 

    Total  20 100% 

 
Participação nas últimas quatro reuniões dos membros da assembleia de escola (n=115) 

 Fa Participação média 
4 últimas reuniões 

% 

Docentes 925 810,2 87,6% 

Pessoal não docente 253 190,2 75,2% 

Pais e encarregados de ed. 298 180,2 60,5% 

Alunos 154 69 44,8% 

Autarcas 128 65,5 51,2% 

 

 

Nº. de sessões da assembleia de escola  

 Fa Fr 

- de 2 9 8% 

de 3 a 4 52 45% 

5 a 6 36 31% 

7 a 8 14 12% 

+ 9 5 4% 

Total  116 100% 

 

 

Duração das reuniões da assembleia de escola  

 Fa Fr 

menos 2 horas 17 14% 

duas a quatro horas 101 85% 

mais 4 horas 1 1% 

Total  119 100% 

 

Horário das reuniões da assembleia de escola  

 Fa Fr 

manhã 2 2% 

tarde 45 38% 

noite 69 58% 

sábado 2 2% 



Total  118 100% 

 

 

 

5. Direcção Executiva 

 

Listas para a direcção executiva  

   

1 lista 94 90% 

2 listas 10 10% 

Total  104 100% 

 

 

Nº. de docentes na assembleia eleitoral para a eleição da direcção executiva  

 Fa Fr 

Mais 50% (maior ou igual) 89 91% 

Menos que 50% 9 9% 

Total  98 100% 

 

 
Composição e participação eleitoral para a direcção executiva 

 eleitores votantes 

 Fa Fr Fa Fr 

Docentes 8207 59% 6550 60% 

Pais e encarregados de ed. 1399 10% 1020 9% 

Pessoal não docente 3087 22% 2606 24% 

Alunos 1335 10% 661 6% 

Total 14028 100% 10837 100% 

(cinco casos não respondem; seis não sabem; em cinco casos nenhum aluno votou; em seis casos nenhum 
encarregado de educação votou). 

 

 

Votos na lista vencedora para a direcção executiva  

 Fa Fr 

Mais 50% (maior ou igual) 0 0% 

Menos que 50% 99 100% 

Total  99 100% 

 

 

Ano de eleição da direcção executiva 

 Fa Fr 

1998 2 2% 

1999 101 97% 

2000 1 1% 

Total  104 100% 

 

 

Ano de homologação da direcção executiva 

 Fa Fr 

1998 0 0% 

1999 93 99% 

2000 1 1% 



Total  94 100% 

 

 

Ano de tomada de posse da direcção executiva (inclui dados das direcção executivas nomeadas) 

 Fa Fr 

1998 0 0% 

1999 101 96% 

2000 4 4% 

Total  105 100% 

 

 

Configuração da direcção executiva 

 Fa Fr 

Conselho executivo 100 95% 

Director(a) 5 5% 

Total  105 100% 

 

 

 

Caracterização da direcção executiva 

 

 
Funções anteriormente desempenhadas pelos elementos pertencentes à direcção executiva (n=103) 

 presidente vice presidente A vice presidente B 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

presidente conselho directivo anterior 54 52% 4 4% 3 3% 

membro conselho directivo anterior 8 8% 60 58% 41 40% 

anterior director executivo 3 3% 1 1% 1 1% 

anterior delegado escolar 0 0% 1 1% 0 0% 

anterior director EB 6 6% 0 0% 4 4% 

anterior director Jardim de Infância 1 1% 2 2% 0 0% 

não exercia qualquer função 15 15% 20 19% 38 37% 

outra 16 16% 15 15% 16 16% 

Total  103 100% 103 100% 103 100% 

 

 

Género dos elementos que compõem a direcção executiva (n= 105) 

 feminino masculino 
Total  

 Fa Fr Fa Fr 

presidente 54 51% 51 49% 105 

vice presidente A 71 68% 34 32% 105 

vice presidente B 75 71% 30 29% 105 

Total  200 63% 115 37% 315 

 



Peso das educadoras/ professoras na direcção executiva (n=105) 

 Amostra Direcção executiva 

 Fa Fr Fa Fr 

Escola Básico 1º Ciclo 129 97% 15 71% 

1º Ciclo Ensino Básico c/ Jardim de Infância 173 93% 10 83% 

Agrupamento Horizontal 1050 93% 38 79% 

Agrupamento Vertical 1070 78% 8 53% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo 1816 73% 59 76% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo c/ Ensino Sec. 593 67% 9 33% 

Escola Sec.com 3º Ciclo Ensino Básico 3263 63% 40 53% 

Escola Secundária 1057 65% 21 54% 

Total  9151 71% 200 63% 

 

 

Idade dos elementos que compõem a direcção executiva  

 presidente Vice presidente A vice presidente B 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

menos de 24 anos 0 0% 0 0% 0 0% 

25 a 30 anos 1 1% 4 4% 4 4% 

31 a 35 anos 5 5% 12 12% 18 17% 

36 a 40 anos 16 15% 22 21% 31 30% 

41 a 46 anos 30 29% 31 30% 28 27% 

46 a 50 a 32 31% 23 22% 15 15% 

56 a 60 anos 20 19% 8 8% 5 5% 

mais 60 anos 0 0% 3 3% 2 2% 

Total  104 100% 103 100% 103 100% 

(quatro casos não respondem; um caso não especifica a idade dos vices presidentes) 

 

 

Habilitações académicas dos elementos pertencentes à direcção 

executiva (n=105) 

 bacharelato licenciatura mestrado doutoramento 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Presidente 21 20% 78 74% 5 5% 1 1% 

Vice presidente A 34 32% 69 66% 2 2% 0 0% 

Vice presidente B 34 32% 71 68% 0 0% 0 0% 

 

 

Nível de ensino dos elementos pertencentes à direcção executiva  

 Jardim Infância 1º CEB 2º CEB 3º Ciclo e Ens. Sec. 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Presidente 2 2% 24 23% 28 27% 50 48% 

Vice presidente A 4 4% 23 22% 21 20% 56 54% 

Vice presidente B 9 9% 24 23% 17 16% 54 52% 

 

Antiguidade na docência dos elementos pertencentes à direcção executiva 

 Fa Fr 



menos de 10 anos 5 5% 

11 a 15 anos 16 16% 

16 a 20 anos 13 13% 

mais 20 anos 66 66% 

Total  100 100% 

 

 

N. de horas para o exercício do cargo (n=87) 

 Fa Fr 

c/ 0 horas 72 82,8% 

1 a 10 horas 8 9,2% 

11 a 20 horas 6 6,9% 

mais 20 horas 1 1,1% 

Total  87 100,0% 

 

 

Qualificação do presidente para o cargo (n=87) 

 Fa Fr 

detentor de habilitação específica 6 6% 

possuir experiência 71 73% 

ambas 20 21% 

Total  97 100% 

 

 
Grupo do presidente da direcção executiva- 2º ciclo (n=73) 

 Fa Fr 

1º grupo 7 25,0% 

2º grupo 4 14,3% 

3º grupo 4 14,3% 

4º grupo 8 28,6% 

5º grupo 4 14,3% 

ed física 1 3,6% 

Total  28 100,0% 

 

 

Grupo do presidente da direcção executiva- 3º ciclo e ensino secundário  (n=73) 

 Fa Fr 

1º grupo 6 13,3% 

2º grupo 1 2,2% 

6º grupo 1 2,2% 

7º grupo 2 4,4% 

8º grupo 8 17,8% 

9º grupo 4 8,9% 

10ºgrupo 12 26,7% 

11º grupo 6 13,3% 

12º grupo 3 6,7% 

Ed. física 2 4,4% 

Total  45 100,0% 

 

 

Assessoria da direcção executiva (n=105) 

Nº. assessores Fa Fr 

nenhum 37 35% 



1 assessor 14 13% 

2 assessores 43 41% 

3 assessores 11 10% 

Total  105 100% 

 

 

Funções dos assessores da direcção executiva (n=105) 

 Fa Fr 

técnico pedagógicos 19 16% 

área de alunos 15 12% 

cursos nocturnos e ensino recorrente 14 11% 

gestão equipamentos e instalações 21 17% 

apoio desenvolvimento projectos/ actividades 21 17% 

constituição turmas, horários, preparação matriculas 14 11% 

preparação reuniões órgãos de gestão 3 2% 

preparação provas globais 2 2% 

avaliação interna/ alunos 3 2% 

formação 2 2% 

outros 8 7% 

Total  122 100% 

 

 

 

6. Conselho pedagógico 

composição do conselho pedagógico (n=130) 

 Fa Fr 

menos 10 membros 18 14% 

11 a 15 membros 54 42% 

de 16 a 20 membros 54 42% 

mais 20 membros 4 3% 

Total  130 100% 

 

 

Coordenadores de departamento e outros docentes com assento no conselho pedagógico 

 Fa Fr 

nº representantes é igual 5 4% 

nº representantes departamentos é maior 105 81% 

nº representantes departamentos é menor 20 15% 

Total  130 100% 

 

 

Nº. de docentes com assento no conselho pedagógico 

 Fa Fr 

mais 50% (maior ou igual) 128 98% 

menos que 50% 2 2% 

Total  130 100% 

 

Nº. representantes (alunos, pessoal não docente e pais e encarregados de ed.) no conselho pedagógico 

 alunos Pessoal não docente pais e enc. ed 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Nenhum elemento 0 0% 1 1% 7 5% 

Um elemento 21 33% 119 93% 90 70% 



Dois elementos 36 56% 8 6% 26 20% 

Três elementos 5 8% 0 0% 5 4% 

Quatro elementos 2 3% 0 0% 0 0% 

Total  64 100% 128 100% 128 100% 

 

 

Composição do conselho pedagógico (n=130) 

 Fa Fr 

Docentes 1182 77% 

Pais e encarregados de ed. 132 9% 

Alunos 76 5% 

Pessoal não docente 140 9% 

Total  1530 100% 

 

 

Participação nas reuniões do conselho pedagógico  

 Fa Participação média 
4 últimas reuniões 

% 

Docentes 1182 1351* 114%* 

Pessoal não docente 140 97 69% 

Pais e encarregados de ed. 132 91 69% 

Alunos 76 62 82% 

Total  1530 1601* - 

* Em 49 casos, em pelo menos uma reunião, o nº de docentes presentes foi superior ao nº de docentes com assento 
no conselho pedagógico. 

 

 

N.º de reuniões do conselho pedagógico 

 Fa Fr 

menos de 2 0 0% 

de 3 a 4 5 4% 

5 a 6 18 15% 

7 a 8 60 49% 

mais 9 40 33% 

Total  123 100% 

 

 

Duração das reuniões do conselho pedagógico 

 Fa Fr 

menos 2 horas 2 2% 

duas a quatro horas 117 92% 

mais 4 horas 8 6% 

Total  127 100% 

 

 

Horário das reuniões do conselho pedagógico 

 Fa Fr 

manhã 5 4% 

tarde 98 77% 

noite 25 20% 

sábado 0 0% 

Total  128 100% 



 



 

 

 

7. Gestão estratégica: o projecto educativo de escola 

 

 

aprovação do projecto educativo de escola 

 Fa Fr 

Aprovado 51 36% 

Não aprovado 91 64% 

Total 142 100% 

 

 

aprovação do projecto educativo de escola por tipo de estabelecimento de ensino 

 aprovado não aprovado 

 Fa Fr Fa Fr 

Escola Básico 1º Ciclo 4 80% 1 20% 

1º Ciclo Ensino Básico c/ Jardim de Infância 4 57% 3 43% 

Agrupamento Horizontal 10 38% 16 62% 

Agrupamento Vertical 3 17% 15 83% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo 12 39% 19 61% 

Escola Básica 2º e 3º Ciclo c/ Ensino Sec. 3 33% 6 67% 

Escola Sec.com 3º Ciclo Ensino Básico 12 41% 17 59% 

Escola Secundária 3 18% 14 82% 

Total  51  91  

 

 

Situação do projecto educativo por escola 

 Fa Fr 

Existe projecto anterior à aplicação do novo regime 30 28% 

O projecto educativo que existia foi alterado e aprovado... 24 22% 

Existe um projecto educativo elaborado e aprovado ... 30 28% 

Não existe ainda um projecto formalmente aprovado 22 20% 

O projecto está a ser elaborado  3 3% 

Total  109 100% 

 

 

Situação do projecto educativo por agrupamentos 

 Fa Fr 

Existe projecto educativo aprovado pela assembleia 14 35% 

Existe projecto educativo elaborado pela escola sede anteriormente... 8 20% 

Existem vários projectos de várias escolas elaboradas antes... 9 23% 

Não existe ainda um projecto formalmente aprovado 8 20% 

O projecto está a ser elaborado 1 3% 

Total  40 100% 

 

 



Questionário B 

 

1. Participação dos diferentes elementos da comunidade educativa 

 

1.1 professores 

 

Têm participado activamente na constituição dos órgãos de gestão porque acreditam que o novo regime contribui para 

melhorar o funcionamento da escola 

 
 Fa Fr      

concordo absoluto 3 2,13%  Sem opinião 6 casos 

concordo 56 39,72%     

discordo 75 53,19%     

discordo absoluto 7 4,96%     

 141 100,00%     

 
 
Mostram-se desmotivados porque não acreditam nas vantagens deste novo regime 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 8 5,97%  Sem opinião 13 casos 

concordo 55 41,04%     

discordo 67 50,00%     

discordo absoluto 4 2,99%     

 134 100,00%     

 
 
Receiam que o novo regime reduza a autonomia e o poder dos professores na escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 6 4,44%  Sem opinião 11 casos 

concordo 59 43,70%     

discordo 63 46,67%     

discordo absoluto 7 5,19%     

 135 100,00%     

 
 
Acreditam que este novo regime torna a gestão da escola mais democrática 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 4 3,08%  Sem opinião 17 casos 

concordo 63 48,46%     

discordo 57 43,85%     

discordo absoluto 6 4,62%     

 130 100,00%     

 
 
Temem que estas mudanças impliquem mais responsabilidades e trabalho, sem as necessárias contrapartidas 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 32 22,54%  Sem opinião 5 casos 

concordo 76 53,52%     

discordo 32 22,54%     

discordo absoluto 2 1,41%     

 142 100,00%     

 
 



Desconfiam que o Ministério pretende sobretudo desresponsabilizar-se da resolução dos problemas 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 26 19,40%  Sem opinião 13 casos 

concordo 62 46,27%     

discordo 44 32,84%     

discordo absoluto 2 1,49%     

 134 100,00%     

 
 
Revelam-se entusiasmados pelo facto de a escola ter mais autonomia para se organizar e desenvolver os seus 
projectos 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 3 3,26%  Sem opinião 15 casos 

concordo 40 43,48%     

discordo 40 43,48%     

discordo absoluto 9 9,78%     

 92 100,00%     

 
 
Acreditam que vão ter melhores condições de trabalho com reflexos positivos no sucesso escolar 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 4 3,05%  Sem opinião 16 casos 

concordo 34 25,95%     

discordo 82 62,60%     

discordo absoluto 11 8,40%     

 131 100,00%     

 
 
Não concordam com as mudanças em curso, mas participam para poderem controlar a situação 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 2 1,53%  Sem opinião 16 casos 

concordo 62 47,33%     

discordo 62 47,33%     

discordo absoluto 5 3,82%     

 131 100,00%     

 
 
Consideram o novo regime uma cópia de modelos estrangeiros que não está adequada à realidade portuguesa 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 10 8,93%  Sem opinião 35 casos 

concordo 48 42,86%     

discordo 50 44,64%     

discordo absoluto 4 3,57%     

 112 100,00%     

 
 
Consideram que estas mudanças só vão complicar o funcionamento das escolas 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 10 8,93%  Sem opinião 10 casos 

concordo 48 42,86%     

discordo 50 44,64%     

discordo absoluto 4 3,57%     

 112 100,00%     

 
 



Sentem estas mudanças como uma imposição do Ministério que não dá resposta 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 31 22,63%  Sem opinião 10 casos 

concordo 68 49,64%     

discordo 37 27,01%     

discordo absoluto 1 0,73%     

 137 100,00%     

 
 
Entendem estas mudanças como uma prova da confiança do Ministério nas capacidades e no profissionalismo dos 
professores 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 1 0,75%  Sem opinião 14 casos 

concordo 34 25,56%     

discordo 77 57,89%     

discordo absoluto 21 15,79%     

 133 100,00%     

 
 
 
 

1.2 Pais e encarregados de educação 
 
 
Nota-se um aumento significativo da participação dos pais e encarregados de educação na vida da escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 4 2,84%  Sem opinião 6 casos 

concordo 35 24,82%     

discordo 79 56,03%     

discordo absoluto 23 16,31%     

 141 100,00%     

 
 
Apenas uma pequena minoria elitista de pais e encarregados de educação continua a interessar-se 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 21 15,00%  Sem opinião 5 casos 

concordo 80 57,14%     

discordo 38 27,14%     

discordo absoluto 1 0,71%     

 140 100,00%     

 
 
Existe agora maior colaboração entre os pais e encarregados de educação e os professores 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 2 1,45%  Sem opinião 8 casos 

concordo 54 39,13%     

discordo 71 51,45%     

discordo absoluto 11 7,97%     

 138 100,00%     

 



 
Os pais e encarregados de educação tornaram-se mais exigentes e críticos face ao funcionamento da escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 4 3,05%  Sem opinião 15 casos 

concordo 74 56,49%     

discordo 47 35,88%     

discordo absoluto 6 4,58%     

 131 100,00%     

 
 
Os pais e encarregados de educação só se interessam pela situação concreta dos filhos e não pelos assuntos gerais 
da escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 23 16,43%  Sem opinião 7 casos 

concordo 75 53,57%     

discordo 40 28,57%     

discordo absoluto 2 1,43%     

 140 100,00%     

 
 
Os pais e encarregados de educação exercem influencia exagerada sobre a direcção da escola, em assuntos para que 
não têm competência 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 6 4,38%  Sem opinião 10 casos 

concordo 18 13,14%     

discordo 91 66,42%     

discordo absoluto 22 16,06%     

 137 100,00%     

 
 
Os pais e encarregados de educação não têm preparação para tomar decisões sobre assuntos da escola que só os 
professores é que conhecem bem 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 8 6,02%  Sem opinião 14 casos 

concordo 54 40,60%     

discordo 60 45,11%     

discordo absoluto 11 8,27%     

 133 100,00%     

 
 
O alargamento da participação dos pais e encarregados de educação tem provocado conflitos com os professores que 
só prejudicam a escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 3 2,24%  Sem opinião 12 casos 

concordo 12 8,96%     

discordo 94 70,15%     

discordo absoluto 25 18,66%     

 134 100,00%     

 



 
A direcção da escola tem garantido as condições adequadas para facilitar a  participação dos pais e encarregados de 
educação 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 42 29,37%  Sem opinião 3 casos 

concordo 99 69,23%     

discordo 2 1,40%     

discordo absoluto 0 0,00%     

 143 100,00%     

 
 
O Ministério tem garantido as condições adequadas para facilitar a participação dos pais e encarregados de educação 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 10 8,06%  Sem opinião 21 casos 

concordo 43 34,68%     

discordo 56 45,16%     

discordo absoluto 15 12,10%     

 124 100,00%     

 
 
A participação dos pais e encarregados de educação tem ajudado a melhorar o funcionamento da escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 2 1,54%  Sem opinião 17 casos 

concordo 78 60,00%     

discordo 46 35,38%     

discordo absoluto 4 3,08%     

 130 100,00%     

 
 
A participação dos pais e encarregados de educação tem dado mais força à direcção para defender os interesses da 
escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 8 6,30%  Sem opinião 20 casos 

concordo 69 54,33%     

discordo 45 35,43%     

discordo absoluto 5 3,94%     

 127 100,00%     

 
 
A aplicação deste novo regime promoveu o desenvolvimento e a visibilidade da Associação de Pais, que agora é mais 
activa que anteriormente 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 5 3,97%  Sem opinião 21 casos 

concordo 51 40,48%     

discordo 55 43,65%     

discordo absoluto 15 11,90%     

 126 100,00%     

 



 
A Direcção da Associação de Pais não é representativa porque a maioria dos pais não participa 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 29 22,14%  Sem opinião 24 casos 

concordo 46 35,11%     

discordo 53 40,46%     

discordo absoluto 3 2,29%     

 131 100,00%     

 
 
 
 
 

1.3 Pessoal não docente 
 
Houve uma participação elevada do pessoal não docente nas eleições e na elaboração do regulamento interno 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 10 7,09%  Sem opinião 6 casos 

concordo 76 53,90%     

discordo 50 35,46%     

discordo absoluto 5 3,55%     

 141 100,00%     

 
 
Foi muito difícil mobilizar o pessoal não docente para apresentarem listas e para participarem nas eleições 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 17 13,39%  Sem opinião 20 casos 

concordo 45 35,43%     

discordo 46 36,22%     

discordo absoluto 19 14,96%     

 127 100,00%     

 
 
A participação dos representantes do pessoal não docente na assembleia é praticamente irrelevante 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 7 5,19%  Sem opinião 12 casos 

concordo 44 32,59%     

discordo 69 51,11%     

discordo absoluto 15 11,11%     

 135 100,00%     

 
 
Em geral, o pessoal não docente não têm preparação suficiente para compreender os assuntos que são discutidos na 
assembleia 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 3 2,26%  Sem opinião 14 casos 

concordo 45 33,83%     

discordo 69 51,88%     

discordo absoluto 16 12,03%     

 133 100,00%     

 



 
Na sequência deste processo os elementos do pessoal não docente têm agora uma atitude mais responsável e 
empenhada 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 4 3,01%  Sem opinião 13 casos 

concordo 57 42,86%     

discordo 66 49,62%     

discordo absoluto 6 4,51%     

 133 100,00%     

 
 

 
 
1.4. Alunos 
 
Questões não aplicáveis a 82 casos (escolas/agrupamentos sem Ensino Secundário) 
 
Houve uma participação elevada dos alunos nas eleições e na elaboração do regulamento interno 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 0 0,00%  Sem opinião 2 casos 

concordo 18 28,57%     

discordo 34 53,97%     

discordo absoluto 11 17,46%     

 63 100,00%     

 
 
Foi muito difícil mobilizar os alunos para apresentarem listas e para participarem nas eleições 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 17 42,50%  Sem opinião 2 casos 

concordo 18 45,00%     

discordo 5 12,50%     

discordo absoluto 0 0,00%     

 40 100,00%     

 
 
A participação dos representantes dos alunos nos diversos órgãos é praticamente irrelevante 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 11 17,74%  Sem opinião 3 casos 

concordo 27 43,55%     

discordo 23 37,10%     

discordo absoluto 1 1,61%     

 62 100,00%     

 
 
Em geral, os alunos não demonstram interesse pelos assuntos que se discutem nas reuniões 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 9 14,29%  Sem opinião 2 casos 

concordo 27 42,86%     

discordo 25 39,68%     

discordo absoluto 2 3,17%     

 63 100,00%     

 



 
Os alunos não têm maturidade suficiente para participarem nos órgãos de direcção da escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 3 4,84%  Sem opinião 3 casos 

concordo 12 19,35%     

discordo 42 67,74%     

discordo absoluto 5 8,06%     

 62 100,00%     

 
Na sequência deste processo os alunos têm agora uma atitude mais crítica e reivindicativa 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 0 0,00%  Sem opinião 1 casos 

concordo 22 34,38%     

discordo 35 54,69%     

discordo absoluto 7 10,94%     

 64 100,00%     

 
 
O(s) representante(s) dos alunos na Assembleia participa(m) activamente nas sessões 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 0 0,00%  Sem opinião 3 casos 

concordo 24 38,71%     

discordo 28 45,16%     

discordo absoluto 10 16,13%     

 62 100,00%     

 
 
O(s) representante(s) dos alunos no Conselho Pedagógico participa(m) activamente nas sessões 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 0 0,00%  Sem opinião 4 casos 

concordo 23 37,70%     

discordo 28 45,90%     

discordo absoluto 10 16,39%     

 61 100,00%     

 
 
Os delegados dos alunos nos conselhos de turma participam activamente nas reuniões 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 0 0,00%  Sem opinião 9 casos 

concordo 27 48,21%     

discordo 25 44,64%     

discordo absoluto 4 7,14%     

 56 100,00%     

 
 
Houve um sensível aumento do interesse dos alunos em participar na discussão 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 0 0,00%  Sem opinião 5 casos 

concordo 19 31,67%     

discordo 36 60,00%     

discordo absoluto 5 8,33%     

 60 100,00%     

 
 
A grande maioria dos alunos não sabe quem são os seus representantes na Assembleia e no Conselho Pedagógico 



 
 Fa Fr      

concordo absoluto 11 17,74%  Sem opinião 3 casos 

concordo 38 61,29%     

discordo 13 20,97%     

discordo absoluto 0 0,00%     

 62 100,00%     

 
 
A grande maioria dos alunos não se interessa pelos assuntos que são discutidos na Assembleia 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 15 24,59%  Sem opinião 4 casos 

concordo 41 67,21%     

discordo 5 8,20%     

discordo absoluto 0 0,00%     

 61 100,00%     

 
 
A grande maioria dos alunos não se interessa pelos assuntos que são discutidos no Conselho Pedagógico 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 15 24,19%  Sem opinião 2 casos 

concordo 39 62,90%     

discordo 8 12,90%     

discordo absoluto 0 0,00%     

 62 100,00%     

 
 
Em geral, nota-se que os alunos estão mais conscientes dos problemas da escola, e colaboram mais na sua resolução 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 0 0,00%  Sem opinião 2 casos 

concordo 17 27,42%     

discordo 38 61,29%     

discordo absoluto 7 11,29%     

 62 100,00%     

 
 
A Associação de Estudantes teve um papel central na mobilização dos alunos para participarem nos novos órgãos da 
escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 4 6,78%  Sem opinião 5 casos 

concordo 9 15,25%     

discordo 28 47,46%     

discordo absoluto 18 30,51%     

 59 100,00%     

 
 



 

2. Regulamento Interno 
 
O texto de apoio enviado pelo Ministério foi muito útil 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 12 8,82%  Sem opinião 8 casos 

concordo 96 70,59%     

discordo 25 18,38%     

discordo absoluto 3 2,21%     

 136 100,00%     

 
 
As propostas de alteração da DRE foram razoáveis 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 12 9,02%  Sem opinião 11 casos 

concordo 103 77,44%     

discordo 15 11,28%     

discordo absoluto 3 2,26%     

 133 100,00%     

 
As propostas de alteração foram impostas pela DRE 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 4 3,08%  Sem opinião 14 casos 

concordo 40 30,77%     

discordo 68 52,31%     

discordo absoluto 18 13,85%     

 130 100,00%     

 
 
As propostas de alteração foram negociadas com a escola/agrupamento 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 11 8,73%  Sem opinião 18 casos 

concordo 66 52,38%     

discordo 33 26,19%     

discordo absoluto 16 12,70%     

 126 100,00%     

 
 
Houve excessivo controlo/fiscalização por parte da DRE 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 5 3,82%  Sem opinião 13 casos 

concordo 19 14,50%     

discordo 87 66,41%     

discordo absoluto 20 15,27%     

 131 100,00%     

 
 
Houve uma atitude de apoio e acompanhamento por parte da CAE 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 12 8,96%  Sem opinião 10 casos 

concordo 62 46,27%     

discordo 45 33,58%     

discordo absoluto 15 11,19%     

 134 100,00%     

 



3. Projecto Educativo 
 
questões não aplicáveis a 33 dos casos; 9 casos de não resposta a todas as questões deste grupo 
 
 
O PE define os principais objectivos do desenvolvimento da escola/agrupamento, de uma forma rigorosa e quantificada 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 10 10,20%  Sem opinião 6 casos 

concordo 58 59,18%     

discordo 30 30,61%     

discordo absoluto 0 0,00%     

 98 100,00%     

 
 
O PE é um documento com dados sobre a escola e orientações gerais que no entanto não tem grande impacto na 
actividade quotidiana da escola/agrupamento 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 5 5,10%  Sem opinião 7 casos 

concordo 35 35,71%     

discordo 50 51,02%     

discordo absoluto 8 8,16%     

 98 100,00%     

 
 
O PE é um documento orientador do trabalho dos prof a partir do qual se planificam as actividades lectivas 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 9 9,28%  Sem opinião 6 casos 

concordo 51 52,58%  Não responde 11 casos 

discordo 32 32,99%     

discordo absoluto 5 5,15%     

 97 100,00%     

 
 
O PE serve principalmente para definir o enquadramento temático das actividades a desenvolver fora do âmbito da 
actividade lectiva normal  
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 1 1,04%  Sem opinião 7 casos 

concordo 47 48,96%  Não responde 11 casos 

discordo 42 43,75%     

discordo absoluto 6 6,25%     

 96 100,00%     

 
 
O PE faz um diagnóstico das dificuldades existentes e dos recursos disponíveis, estabelecendo metas claras em 
termos da melhoria do sucesso educativo 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 18 18,56%  Sem opinião 6 casos 

concordo 66 68,04%  Não responde 11 casos 

discordo 13 13,40%     

discordo absoluto 0 0,00%     

 97 100,00%     

 



 
O PE é visto pela maior parte dos professores como um documento teórico que tem pouco a ver com o seu trabalho 
lectivo do dia a dia 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 7 7,29%  Sem opinião 7 casos 

concordo 47 48,96%  Não responde 11 casos 

discordo 35 36,46%     

discordo absoluto 7 7,29%     

 96 100,00%     

 
 
O PE é concebido como um instrumento de referência para avaliar até que ponto a escola/agrupamento consegue 
atingir os objectivos fixados 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 11 11,58%  Sem opinião 8 casos 

concordo 63 66,32%  Não responde 11 casos 

discordo 20 21,05%     

discordo absoluto 1 1,05%     

 95 100,00%     

 
O PE é visto como um documento que tem que se fazer mas que não se sabe muito bem para que é que serve 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 6 6,38%  Sem opinião 9 casos 

concordo 20 21,28%  Não responde 11 casos 

discordo 46 48,94%     

discordo absoluto 22 23,40%     

 94 100,00%     

 

 
4. Créditos horários 

 
 
Relativamente ao número de horas anteriormente atribuídas à escola, o cg foi sensivelmente... 
 
 Fa Fr      

Inferior  50 35,46%  Não responde 3 casos 

Idêntico 49 34,75%     

Superior  13 9,22%     

Solicitado 1ª vez 29 20,57%     

 141 100,00%     

 
 
No caso de ter sido inferior 
 
 Fa Fr      

Aceitou crédito atribuído 23 41,82%  Não aplicável 89 casos 

Solicitou aumento  32 58,18%  Não responde 3 casos 

 55 100,00%     

 
 
Se solicitou aumento, qual foi o resultado 
 
 Fa Fr      

O Crédito não foi alterado 14 43,75%  Não aplicável 111 casos 

Foram atribuídas as horas requeridas 5 15,63%  Não responde 4 casos 

Foram atribuídas horas, mas em nº insuficiente 13 40,63%     

 32 100,00%     

 



 

5. Ministério da Educação 
 
 
A DR limitou-se a apoiar e a orientar o desenvolvimento do processo que tem sido da iniciativa da(s) escola(s) e dos 
professores 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 17 12,41%  Sem opinião 7 casos 

concordo 89 64,96%     

discordo 26 18,98%     

discordo absoluto 5 3,65%     

 137 100,00%     

 
 
Em geral, os diversos serviços do Ministério têm mostrado uma atitude de imposição, e de excessiva directividade na 
condução do processo 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 6 4,38%  Sem opinião 7 casos 

concordo 43 31,39%     

discordo 82 59,85%     

discordo absoluto 6 4,38%     

 137 100,00%     

 
 
A DRE tomou a iniciativa do lançamento do processo, dinamizando a acção da(s) escola(s) e dos professores 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 7 5,34%  Sem opinião 13 casos 

concordo 45 34,35%     

discordo 64 48,85%     

discordo absoluto 15 11,45%     

 131 100,00%     

 
 
Os serviços da Direcção Regional têm revelado falta de preparação, pois por vezes não sabem responder às dúvidas 
colocadas pela escola/agrupamento 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 10 7,87%  Sem opinião 15 casos 

concordo 45 35,43%     

discordo 66 51,97%     

discordo absoluto 6 4,72%     

 127 100,00%     

 
 
Por vezes tem havido contradição entre as informações e orientações vindas de diferentes serviços do Ministério, o que 
revela falta de coordenação 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 14 10,69%  Sem opinião 13 casos 

concordo 73 55,73%     

discordo 43 32,82%     

discordo absoluto 1 0,76%     

 131 100,00%     

 



 
 
Os diversos serviços do Ministério têm-se comportado como uma retaguarda de apoio, deixando a iniciativa às escolas 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 6 4,84%  Sem opinião 20 casos 

concordo 71 57,26%     

discordo 42 33,87%     

discordo absoluto 5 4,03%     

 124 100,00%     

 
 
O novo regime está a mostrar que os órgãos de direcção e gestão da escola/agrupamento têm uma capacidade de 
decisão mais alargada do que anteriormente 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 3 2,26%  Sem opinião 9 casos 

concordo 58 43,61%     

discordo 57 42,86%     

discordo absoluto 15 11,28%     

 133 100,00%     

 
 
Existe ambiguidade e falta de clareza nas orientações do Ministério, deixando as escolas sem orientações precisas 
sobre os procedimentos a seguir 
 Fa Fr      

concordo absoluto 12 9,02%  Sem opinião 11 casos 

concordo 51 38,35%     

discordo 69 51,88%     

discordo absoluto 1 0,75%     

 133 100,00%     

 
 
Tem existido um acompanhamento eficaz por parte da DRE em relação à aplicação deste regime 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 2 1,52%  Sem opinião 12 casos 

concordo 57 43,18%     

discordo 67 50,76%     

discordo absoluto 6 4,55%     

 132 100,00%     

 
 
A Direcção Regional tem revelando maleabilidade na forma como tem acompanhado a aplicação do novo regime na 
nossa escola/agrupamento 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 2 1,72%  Sem opinião 27 casos 

concordo 79 68,10%     

discordo 30 25,86%     

discordo absoluto 5 4,31%     

 116 100,00%     

 



Há agora assuntos que são resolvidos na escola e que anteriormente tinha que ser colocados à consideração da 
Direcção Regional 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 2 1,48%  Sem opinião 9 casos 

concordo 68 50,37%     

discordo 58 42,96%     

discordo absoluto 7 5,19%     

 135 100,00%     

 
 
Os normativos vindos do Ministério são agora mais genéricos e flexíveis, deixando uma significativa margem de 
liberdade para serem ajustados à realidade da escola/agrupamento 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 1 0,76%  Sem opinião 12 casos 

concordo 38 28,79%     

discordo 82 62,12%     

discordo absoluto 11 8,33%     

 132 100,00%     

 
 
A Inspecção actua de uma forma fiscalizadora e burocrática, preocupando-se com o cumprimento das normas formais, 
sem atender à realidade específica da escola/agrupamento 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 21 18,10%  Sem opinião 28 casos 

concordo 58 50,00%     

discordo 31 26,72%     

discordo absoluto 6 5,17%     

 116 100,00%     

 
 
A DR e o CAE tiveram um papel decisivo na mobilização dos pais e ee da escola para participarem neste processo 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 0 0,00%  Sem opinião 14 casos 

concordo 4 3,08%     

discordo 66 50,77%     

discordo absoluto 60 46,15%     

 130 100,00%     

 
 
Tem existido uma cooperação estreita entre a Direcção Regional, o CAE e CMl ou Junta de Freguesia, no sentido de 
promoverem a aplicação deste novo regime 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 2 1,71%  Sem opinião 27 casos 

concordo 17 14,53%     

discordo 55 47,01%     

discordo absoluto 43 36,75%     

 117 100,00%     

 
 
Tem existido convergência de actuação entre a DRE e o CAE em todo o processo 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 5 4,59%  Sem opinião 35 casos 

concordo 63 57,80%     

discordo 37 33,94%     

discordo absoluto 4 3,67%     



 109 100,00%     

 
 
Tem existido um acompanhamento eficaz por parte do CAE em relação à aplicação deste regime 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 9 6,57%  Sem opinião 7 casos 

concordo 66 48,18%     

discordo 53 38,69%     

discordo absoluto 9 6,57%     

 137 100,00%     

 
 
 

6. Autarquia Local 
 
Em geral, a autarquia tem desempenhado um papel activo e dinamizador no processo de aplicação do novo regime de 
autonomia, administração e gestão 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 5 3,82%  Sem opinião 13 casos 

concordo 27 20,61%     

discordo 51 38,93%     

discordo absoluto 48 36,64%     

 131 100,00%     

 
 
A autarquia teve um papel importante na mobilização dos pais e ee. para participarem nas reuniões e nas eleições 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 0 0,00%  Sem opinião 12 casos 

concordo 4 3,05%     

discordo 65 49,62%     

discordo absoluto 62 47,33%     

 131 100,00%     

 
 
A autarquia tem uma atitude colaborante em relação ao Ministério, mas evita tomar a iniciativa, preferindo seguir as 
sugestões da Direcção Regional ou do CAE 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 8 9,09%  Sem opinião 56 casos 

concordo 38 43,18%     

discordo 26 29,55%     

discordo absoluto 16 18,18%     

 88 100,00%     

 
 
A Autarquia tem tido uma atitude reservada face a todo este processo, procurando evitar envolver-se num processo 
que considera cheio de ambiguidades 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 17 17,71%  Sem opinião 48 casos 

concordo 44 45,83%     

discordo 31 32,29%     

discordo absoluto 4 4,17%     

 96 100,00%     

 
 
A Autarquia tem-se colocado decisivamente ao lado da escola/agrupamento, perante imposições da Direcção Regional 
ou do CAE 
 



 Fa Fr      

concordo absoluto 3 3,66%  Sem opinião 62 casos 

concordo 20 24,39%     

discordo 44 53,66%     

discordo absoluto 15 18,29%     

 82 100,00%     

 
 
A autarquia limita-se a cumprir aquilo que está definido na legislação, evitando um envolvimento activo na aplicação do 
novo regime 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 28 22,58%  Sem opinião 19 casos 

concordo 70 56,45%     

discordo 23 18,55%     

discordo absoluto 3 2,42%     

 124 100,00%     

 
 
A autarquia procura ouvir e seguir a opinião da(s) escola(s) e dos professores, antes de assumir compromissos e fazer 
acordos com o Ministério 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 2 2,38%  Sem opinião 60 casos 

concordo 33 39,29%     

discordo 29 34,52%     

discordo absoluto 20 23,81%     

 84 100,00%     

 
 
 

7. Serviços e Administração escolar/ 1º Ciclo e Agrupamentos horizontal 
 
questões não aplicáveis a 109 casos; grupo de questões não respondidas na integra por 1 inquirido 
 

 
Estão em funcionamento os Serviços de Administração Escolar? 
 
 Fa Fr      

Sim 35 94,59%     

Não 2 5,41%     

 37 100,00%     

 
 
Foram colocados funcionários administrativos? 
 
 Fa Fr      

Sim 35 94,59%     

Não 2 5,41%     

 37 100,00%     

 



 
Foi fornecido equipamento e mobiliário para os Serviços de Administração Escolar 
 
 Fa Fr      

Sim 34 91,89%     

Não 3 8,11%     

 37 100,00%     

 
 
O Conselho Administrativo está constituído e em funcionamento? 
 
 Fa Fr      

Sim 31 83,78%     

Não 6 16,22%     

 37 100,00%     

 
 
Os vencimentos dos docentes são processados no agrupamento? 
 
 Fa Fr      

Sim 29 80,56%  Não responde 2 casos 

Não 7 19,44%     

 36 100,00%     

 
 
A maior parte dos assuntos administrativos que ainda são tratados pela delegação escolar? 
 
 Fa Fr      

Sim 3 8,57%  Não responde 3 casos 

Não 32 91,43%     

 35 100,00%     

 
 
O agrupamento já é totalmente independente da delegação escolar? 
 
 Fa Fr      

Sim 32 91,43%  Não responde 3 casos 

Não 3 8,57%     

 35 100,00%     

 
 
As verbas da autarquia são atribuídas ä direcção executiva do agrupamento? 
 
 Fa Fr      

Sim 27 77,14%  Não responde 3 casos 

Não 8 22,86%     

 35 100,00%     

 
 
As verbas da autarquia são distribuídas directamente a cada uma das escolas do agrupamento? 
 
 Fa Fr      

Sim 12 38,71%  Não responde 7 casos 

Não 19 61,29%     

 31 100,00%     

 



 

8. Consequências relativas à aplicação 

 
Grupo de questões não respondidas na integra por 4 inquiridos 
 
A nova organização da escola melhorou a qualidade e a equidade do serviço de educação prestado aos alunos 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 5 4,03%  Sem opinião 18 casos 

concordo 46 37,10%     

discordo 62 50,00%     

discordo absoluto 11 8,87%     

 124 100,00%     

 
A cooperação entre a escola/agrupamento, a autarquia e outras entidades locais, deu origem à definição de uma 
política educativa local 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 2 1,63%  Sem opinião 18 casos 

concordo 28 22,76%     

discordo 72 58,54%     

discordo absoluto 21 17,07%     

 123 100,00%     

 
Aumentou o controlo burocrático dos serviços da administração educativa sobre a escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 6 4,72%  Sem opinião 15 casos 

concordo 44 34,65%     

discordo 73 57,48%     

discordo absoluto 4 3,15%     

 127 100,00%     

 
 
O novo regime permite que a direcção da escola/agrupamento adapte a prestação do serviço às características locais 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 3 2,38%  Sem opinião 14 casos 

concordo 67 53,17%     

discordo 47 37,30%     

discordo absoluto 9 7,14%     

 126 100,00%     

 
 
A dimensão local da política educativa é irrelevante, perante o excesso de regulamentação e de controlo por parte da 
administração 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 18 15,52%  Sem opinião 26 casos 

concordo 65 56,03%     

discordo 30 25,86%     

discordo absoluto 3 2,59%     

 116 100,00%     

 



A gestão da escola/agrupamento tornou-se mais eficiente, havendo uma utilização mais racional dos recursos 
disponíveis 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 6 4,72%  Sem opinião 15 casos 

concordo 65 51,18%     

discordo 44 34,65%     

discordo absoluto 12 9,45%     

 127 100,00%     

 
 
Diminuiu o controlo burocrático dos serviços da administração educativa sobre a escola 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 1 0,79%  Sem opinião 14 casos 

concordo 33 25,98%     

discordo 79 62,20%     

discordo absoluto 14 11,02%     

 127 100,00%     

 
 
O novo regime de administração e gestão tornou o funcionamento da escola menos democrático 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 1 0,76%  Sem opinião 10 casos 

concordo 8 6,06%     

discordo 101 76,52%     

discordo absoluto 22 16,67%     

 132 100,00%     

 
 
O novo regime criou condições para que haja uma maior ligação da(s) escola(s) com a comunidade 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 9 6,92%  Sem opinião 12 casos 

concordo 86 66,15%     

discordo 31 23,85%     

discordo absoluto 4 3,08%     

 130 100,00%     

 
 
A(s) escola(s) dispõem agora de uma estrutura de direcção e gestão mais democrática 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 6 4,65%  Sem opinião 12 casos 

concordo 81 62,79%     

discordo 34 26,36%     

discordo absoluto 8 6,20%     

 129 100,00%     

 



9. Críticas Gerais 

 
grupo de questões não respondidas na integra por 4 inquiridos 
 
 
O processo de aplicação do novo regime originou um aumento de conflitos no interior da(s) escola(s) prejudicial ao seu 
regular funcionamento e à qualidade do ensino 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 7 5,30%  Sem opinião 9 casos 

concordo 35 26,52%     

discordo 76 57,58%     

discordo absoluto 14 10,61%     

 132 100,00%     

 
 
A participação nos novos órgãos de administração e gestão exige uma preparação pedagógica que a maioria das 
pessoas não possui 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 15 11,03%  Sem opinião 6 casos 

concordo 73 53,68%     

discordo 47 34,56%     

discordo absoluto 1 0,74%     

 136 100,00%     

 
 
Como as pessoas não sabiam como fazer as coisas, ficaram dependentes das orientações da administração, o que 
reforçou o centralismo do sistema 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 7 5,34%  Sem opinião 11 casos 

concordo 46 35,11%     

discordo 73 55,73%     

discordo absoluto 5 3,82%     

 131 100,00%     

 
 
Em geral, a atitude do Ministério mostra que o que se pretende é a privatização das escolas, e a desresponsabilização 
do Estado pelo serviço público de educação 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 8 6,90%  Sem opinião 25 casos 

concordo 41 35,34%     

discordo 63 54,31%     

discordo absoluto 4 3,45%     

 116 100,00%     

 
 
O que o Ministério pretende é ver-se livre dos problemas, e responsabilizar as escolas e os professores perante a 
opinião pública 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 11 9,17%  Sem opinião 21 casos 

concordo 51 42,50%     

discordo 55 45,83%     

discordo absoluto 3 2,50%     

 120 100,00%     

 



 
Este processo integra-se na política economicista do Ministério, através da qual se pretende acima de tudo reduzir o 
investimento na educação 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 15 12,71%  Sem opinião 24 casos 

concordo 57 48,31%     

discordo 44 37,29%     

discordo absoluto 2 1,69%     

 118 100,00%     

 
 
A ambiguidade e a falta de orientações claras por parte do Ministério tornou todo este processo muito confuso, 
lançando-se as culpas para as escolas e os professores 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 13 10,74%  Sem opinião 20 casos 

concordo 44 36,36%     

discordo 63 52,07%     

discordo absoluto 1 0,83%     

 121 100,00%     

 
 
O novo regime promove a desigualdade de condições entre as escolas, gerando injustiças e discriminações anti-
democráticas  
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 10 8,20%  Sem opinião 20 casos 

concordo 32 26,23%     

discordo 72 59,02%     

discordo absoluto 8 6,56%     

 122 100,00%     

 
 
A aplicação deste novo regime mostra que o Ministério não tem confiança nos professores, e pretende controlar mais o 
funcionamento das escolas 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 10 8,13%  Sem opinião 19 casos 

concordo 19 15,45%     

discordo 88 71,54%     

discordo absoluto 6 4,88%     

 123 100,00%     

 
 



 

10. Influência das entidades 
 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 
 Fa Fr      

Mais influência 68 55,28%  Sem opinião/  23 casos 

Menos influência 1 0,81%  inexistente   

Sem alteração 54 43,90%     

 123 100,00%     

       

 
 
Sindicatos de Professores 
 
 Fa Fr      

Mais influência 7 5,98%  Sem opinião/  29 casos 

Menos influência 9 7,69%  inexistente   

Sem alteração 101 86,32%     

 117 100,00%     

       

 
 
Associação de Estudantes 
 
 Fa Fr      

Mais influência 19 27,54%  Sem opinião/  76 casos 

Menos influência 4 5,80%  inexistente   

Sem alteração 46 66,67%     

 69 100,00%     

 
 
Sindicatos da Função Pública 
 
 Fa Fr      

Mais influência 7 6,42%  Sem opinião/  27 casos 

Menos influência 4 3,67%  inexistente   

Sem alteração 98 89,91%     

 109 100,00%     

 
 
Associações de carácter local ou regional 
 
 Fa Fr      

concordo absoluto 45 41,67%  Sem opinião 38 casos 

concordo 5 4,63%     

discordo 58 53,70%     

discordo absoluto 108 100,00%     

       

 



 

11. Agrupamento de escolas 
 
Conjunto de questões respondidas por 46 inquiridos 
 
Donde partiu a iniciativa da constituição do agrupamento 
 
 
 Fa Fr      

Escola sede 11 20,00%     

Professores 11 20,00%     

DRE ou CAE 27 49,09%     

autarquia 6 10,91%     

 55 100,00%     

 
 
No processo de constituição do agrupamento foram consideradas outras alternativas 
 
 Fa Fr      

Sim 15 34,88%  Não responde 3 Casos 

Não 23 53,49%     

Não sei 5 11,63%     

 43 100,00%     

 
 
A configuração do agrupamento foi resultado de... 
 
 Fa Fr      

Um consenso generalizado 21 52,50%  Não responde 6 casos 

Uma negociação fácil entre 
várias alternativas 

5 12,50%     

Uma negociação difícil entre 
várias alternativas 

3 7,50%     

Uma posição firme dos 
professores 

1 2,50%     

Uma imposição da autarquia 
local 

1 2,50%     

Uma imposição da Direcção 
Regional ou do CAE 

8 20%     

Uma concertação entre os 
professores e a autarquia 

1 3%     

Outra situação 40 100,00%     

       

 
Existem docentes de um ciclo com serviço lectivo atribuído num outro ciclo? 
 
 Fa Fr      

Sim 19 61,29%  Não responde 20 Casos 

Não 11 35,48%     

Não sei 1 3,23%     

 31 100,00%     
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Expediente com os responsáveis pelos órgãos de gestão 

das escolas/ agrupamentos de escolas 
 

 



C e n t r o  d e  E s t u d o s  d a  E s c o l a  
A/C Prof. Doutor João Barroso 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
Alameda da Universidade 
1649-013 Lisboa, Portugal 
Tel: 217970397 / 217934554 ext. 130 
E-mail: centro.estudos.escola@fpce.ul.pt 
www.fpce.ul.pt/~ceescola 

 

 
Lisboa, 26 de Junho de 2000 
 

Exº Senhor(a) 
Presidente do Conselho Executivo /Director(a) 

 

Como é, certamente, do seu conhecimento, o Ministério da Educação celebrou com a Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa um protocolo tendo em vista a 

avaliação externa do processo de aplicação do regime de autonomia, administração e gestão das 

escolas e agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio. 

No âmbito do referido programa de avaliação externa que coordeno, vai ser lançado um 

inquérito por questionário aos presidentes dos conselhos executivos, directores, ou responsáveis 

pelo órgão de gestão das escolas ou agrupamentos. Este inquérito será aplicado numa amostra 

representativa da totalidade das escolas e agrupamentos do Continente, com a finalidade de 

recolher informação sobre o modo como decorreu a aplicação do regime de autonomia, 

administração e gestão nos respectivos estabelecimentos.  

Tendo a sua escola (ou agrupamento) sido seleccionada aleatoriamente para integrar a 

referida amostra, vimos desde já informá-lo(a) deste facto e solicitar a sua melhor 

colaboração e apoio para a resposta a esse questionário.  

Devido a questões logísticas, relacionadas com a rapidez e fiabilidade na recolha e tratamento 

dos dados, o questionário foi elaborado para ser consultado e respondido através da 

Internet. Para esse efeito, e para as escolas que disponham de ligação, é indicado no final um 

código que permitirá aceder, desde já, às instruções e responder ao questionário, na página do 

Centro de Estudos da Escola:  www.fpce.ul.pt/~ceescola.  

Contudo, se a escola não dispuser de acesso à Internet, o questionário será enviado em 

suporte de papel por via postal, devendo ser devolvido pela mesma via, de acordo com as 

respectivas instruções.  

( ver verso) 

Atendendo a este facto e tendo em vista organizar o expediente necessário ao lançamento do 

questionário solicitava que, com a maior brevidade (até 7 de Julho), nos informasse sobre a 

existência de acesso à Internet nessa escola ou agrupamento.  



 Caso afirmativo, a informação deve ser enviada por correio electrónico para o seguinte 

endereço: centro.estudos.escola@fpce.ul.pt 

 Caso não exista ligação à Internet (ou ela não esteja operacional), solicitava que, com a 

maior brevidade, nos enviasse essa informação por via postal, acompanhada da 

identificação e endereço da escola ou agrupamento, para efeitos de posterior envio do 

questionário. 

Convém ainda esclarecer que, apesar de ser feita a  identificação do respondente para garantir a 

validade dos dados enviados, será rigorosamente preservado o seu anonimato e os dados fornecidos 

serão utilizados unicamente para o presente estudo.  

Se tiver alguma dúvida ou desejar informação complementar pode-nos contactar por telefone ou 

email, bem como consultar a página na WEB do Centro de Estudos da Escola, atrás indicada. 

Gostaria, finalmente, de sublinhar a extrema importância da sua colaboração para a 

concretização, em boas condições, deste processo. Tenho plena consciência do tempo e 

energias suplementares que será preciso despender, principalmente no contexto de uma função tão 

absorvente como é a de presidente do conselho executivo ou director(a) de uma escola. Contudo, 

não é possível fazer uma avaliação eficaz sem dar voz aos que melhor conhecem as situações e por 

isso dispõem de uma informação privilegiada. Além disso espero, sinceramente, que a informação e 

reflexão produzidas, com o tratamento das respostas aos questionários, possam vir a ser reutilizadas 

pelas diferentes entidades envolvidas no processo e, em particular, pelas escolas, com o fim de 

melhorar as suas  condições de exercício e os seus resultados.  

Desde já, obrigado. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

               João Barroso 

P.S. Se na sua escola/agrupamento já está 
constituída a Assembleia de Escola, solicito 
que entregue a carta em anexo ao respectivo 
Presidente.

Código de acesso para resposta ao questionário 

mailto:centro.estudos.escola@fpce.ul.pt


 C e n t r o  d e  E s t u d o s  d a  E s c o l a  
A/C Prof. Doutor João Barroso 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
Alameda da Universidade 
1649-013 Lisboa, Portugal 
 
Tel: 217970397 / 217934554 ext. 130 
E-mail: centro.estudos.escola@fpce.ul.pt 
www.fpce.ul.pt/~ceescola 

 

 
Lisboa, 26 de Junho de 2000 
 
 
 

Exº Senhor(a) 
Presidente da Assembleia de Escola 

 
 
 

Como é, certamente, do seu conhecimento, o Ministério da Educação celebrou com a 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa um protocolo tendo 
em vista a avaliação externa do processo de aplicação do regime de autonomia, administração e 
gestão das escolas e agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio. 

No âmbito do referido programa de avaliação externa que coordeno, vão ser  lançados dois 
tipos de inquérito por questionário:  

- um primeiro inquérito (em curso) para ser respondido pelos presidentes dos conselhos 
executivos, (directores, ou responsáveis pelo órgão de gestão das escolas ou 
agrupamentos); 

- um segundo inquérito (a lançar em breve) para ser respondido pelo Presidente e 
restantes membros da Assembleia de Escola.  

 
Estes inquéritos serão aplicados numa amostra representativa da totalidade das escolas e 

agrupamentos do Continente, com a finalidade de recolher informação sobre o modo como 
decorreu a aplicação do regime de autonomia, administração e gestão nos respectivos 
estabelecimentos.  

Tendo a sua escola (ou agrupamento) sido seleccionada aleatoriamente para 
integrar a referida amostra, vimos desde já informá-lo(a) deste facto e solicitar a sua melhor 
colaboração e apoio para a resposta ao questionário que irá ser enviado oportunamente.  

 
Agradecendo-lhe, bem como aos restantes membros da Assembleia, toda a atenção que 

vierem a conceder ao nosso pedido, apresento os meus melhores cumprimentos 
 
 
 
 

João Barroso 
 
 

 


