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Tema: Dinâmicas, política organizacional e lógicas de acção, na constituição e funcionamento de um Agrupamento Horizontal de Escolas. 

Objectivos Gerais: 

1- Descrever e compreender o processo de instituição, em 2001 e de manutenção em 2003 do Agrupamento Horizontal de Escolas de 

Carvalhais, no Concelho de Mirandela. 

2- Identificar a percepção e avaliação que os professores fazem sobre a mudança do modelo de escolas agrupadas. 

 
 

 
BLOCOS 

 
OBEJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
FORMULÁRIO DE 

QUESTÕES 

 
OBSERVAÇÕES 

 
A 
 
Legitimação da estrutura 
e 
motivação do entrevistado 
 

1 - Legitimar a entrevista 
motivando o entrevistado 

 
2 - Informar sobre a natureza do 

trabalho e seus objectivos. 
 
3 – Assegurar a confidencialidade 

do entrevistado. 

1.1- Informação ao entrevistado 
sobre a função essencial que 
desempenha como colaborador da 
investigação. 
2.1 Solicitar a colaboração sob 
uma perspectiva de 
enriquecimento mútuo. 
3.1 Garantia de carácter 
confidencial das informações 
prestadas.  

Entrevista semi-directiva de 
perguntas abertas permitindo a 
livre expressão dos entrevistados. 
 



 
 
 
B 

Processo de constituição do 

Agrupamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 

Descrição da estrutura e do 

funcionamento do Agrupamento 

 
 
 
 
 
 
 

1- Conhecer a opinião do 
entrevistado sobre o processo de 
constituição do agrupamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Conhecer a opinião do 
entrevistado sobre a estrutura e 
funcionamento do Agrupamento. 
 
 
 

1.1- Como se constituiu este 
agrupamento? 

1.2- Como surgiu? 
1.3- Porque surgiu? 
1.4- Que papel teve aqui a 

autarquia? 
1.5- O Agrupamento foi iniciativa 

dos professores ou também 
houve interesses entre 
professores, pais e autarcas? 

1.6- Houve razões geográficas na 
constituição do 
Agrupamento? 

1.7- Na sua opinião quais as 
razões que justificam a 
constituição do 
Agrupamento? 

1.8. Houve conflitos de interesses 
na constituição do Agrupa-
mento? Se houve, como se 
manifestaram? 

1.9. Quem liderou a constituição 
do Agrupamento 

 
1.1- Qual a sua opinião acerca da 
articulação entre professores dos 
diferentes níveis de ensino? 
1.2- A sua opinião acerca da 
articulação entre escolas? 
 

 



 
2- Recolher elementos sobre a 
organização do Agrupamento face 
à anterior organização ao nível da 
gestão das escolas. 
 
 
 
 
 
 

 
2.1- Qual a sua opinião acerca da 
forma da gestão do Agrupamento 
face às escolas que integra? 
2.2- Que vantagens? 
2.3- Que inconvenientes? 
2.4- Como se estabelece a 
comunicação entre as escolas 
atendendo à distância geográfica? 
2.5- O que acha da forma como os 
professores se integram na 
administração e gestão do 
Agrupamento: há mais 
envolvimento ou menos? 

 
 
 

 

 

D 

Atitudes e representações dos 

professores sobre a mudança 

 

 

 

 

1- Recolher dados acerca das 
mudanças implementadas neste 
Agrupamento. 

1.1-Pensa que os professores têm 
mais apoios no actual modelo de 
gestão e organização? 
1.2- A implementação do novo 
modelo de gestão teve efeitos na 
relação entre professores? 
1.3- Considera que houve 
melhorias no processo educativo? 
1.4- Pensa que a implementação 
do Agrupamento teve reflexos na 
relação entre escola e a 
comunidade? 
1.5- Considera que houve 
condições para proporcionar a 
participação de todos os 
intervenientes no processo 

 



educativo? 
1.6. Quais foram as mudanças 
realizadas, face à anterior forma 
organizativa, em não-
agrupamento? 
1.7. Globalmente, considera esta 
nova forma organizativa mais 
vantajosa ou menos vantajosa do 
que o não-agrupamento? Porquê? 
 

 

E 

Percepção acerca do 

funcionamento do Agrupamento. 

 

 
 

1- Interpretações dos 
professores sobre o 
processo que desencadeou 
a formação do 
Agrupamento. 

 
2- Representação dos 

professores sobre a 
situação actual do 
Agrupamento. 

1.1- Como vêem os professores 
a manutenção do 
Agrupamento Horizontal, 
face aos Agrupamentos 
Verticais? 

 
1.2- Qual a sua opinião acerca 

do funcionamento do 
Agrupamento? 

1.3- Quais os aspectos que 
considera menos positi-
vos? 

 

 


