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Em aberto ficam as construções sociais, nunca absolutamente cativas de
estruturas, nem cognitivas nem normativas. Em aberto ficam ainda e
sempre as desconstruções e construções cognitivas e os valores que as
orientam. Em aberto ficam também as relações entre estas estruturas: os
referenciais, enquanto ideias-mestras, convicções gerais ou paradigmas,
fabricam ou são fabricados pelas políticas? E as políticas, num cenário de
governança, até que ponto são induzidas pelas práticas?

Graça Simões (2013), Autoavaliação da Escola – Uma proposta de emancipação, p.16
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INTRODUÇÃO

Este Relatório resume o longo processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas
de Massamá, desde a constituição da EAVA (Equipa de Autoavaliação de
Agrupamento) no início do ano letivo de 2013-2014, apresentando as conclusões mais
relevantes e apontando as potencialidades e fragilidades desta unidade orgânica.
A avaliação interna das escolas constitui uma estratégia de regulação do sistema
educativo e uma oportunidade de participação e intervenção da comunidade educativa.
O Decreto-Lei n.º 31/2002 apontava mesmo para a modalidade concreta de
autoavaliação, estruturada e aplicada pelos próprios atores no seu contexto e com a
criação dos seus dispositivos. Nos tempos atuais, porém, a suposta autonomia das
escolas públicas parece cada vez mais condicionada a processos de regulação mista,
mercantil e burocrática, que configuram os objetivos e as tipologias, enquanto a
avaliação externa, nas suas várias versões, e as empresas especializadas, que se
propõem dinamizar a avaliação interna, acentuam o carácter técnico e a definição de
padrões de referência mais empresariais que educativos.
Não menosprezando os modelos empresariais, e reconhecendo as tentativas mais ou
menos conseguidas de aplicação às organizações escolares, privilegiou-se a construção
de um modelo próprio que, apesar da consulta doutros exemplos, fosse um trabalho de
autores.
Construir um modelo próprio de autoavaliação, ainda mais para um Mega
Agrupamento, impunha assim importantes desafios. O primeiro desafio era a
mobilização de um grupo alargado de atores que pudesse lançar e liderar um processo
complexo, em que o olhar teria que ir além da sua escola e dos interesses particulares de
cada grupo. O segundo desafio era construir um modelo atento à investigação e ao
conhecimento sobre a área da avaliação de escolas, sem cair na cópia ou na repetição de
processos alheios. O terceiro desafio era, na ausência inicial de um projeto educativo
para o Agrupamento, captar a diversidade dos ciclos, dos grupos e das escolas, cada
qual com a sua identidade e complexidade.

A resposta ao primeiro desafio não foi suficientemente satisfatória. Por razões que não
aprofundamos aqui, a desmobilização e até a desconfiança em relação à avaliação
interna contaminaram o processo inicial. Nessa etapa inicial confrontámo-nos, pois,
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com um dilema: avançar no processo com um grupo muito restrito de professores da
Escola Secundária Stuart Carvalhais ou esperar que se reunissem as condições ideais, as
pessoas, a motivação, a formação, etc. Este dilema foi superado escolhendo o risco da
primeira opção, com muitas limitações, muitas mudanças e reajustamentos nas três fases
do processo (PAVE, Inquéritos, Entrevistas).

Na qualidade de Coordenador da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento agradeço
a colaboração de todos as professoras que foram compondo a EAVA ao longo destes
três anos, suportando as minhas dúvidas, as minhas falhas e superando todas as
dificuldades e obstáculos sentidos neste percurso. Nomeando, para que se saiba: à Ana
Paula Silvestre, à Anabela Lopes, à Cristina Paulo, à Ludovina Munõz, à Luísa
Fernandes, à Luísa Silva, à Margarida Martins e à Teresa Albuquerque, um obrigado
pelo empenho, pelo brio profissional e pelo espírito de crítica construtiva que nos
permitiu chegar a este Relatório Final.
Agradeço, ainda, a prestimosa colaboração, na Fase II (Inquéritos), de Daniel Ferreira
(Presidente da Associação de Pais da Escola Secundária Stuart Carvalhais) e de Luís
Marques (Coordenador de Estabelecimento da EB 1/JI da Xutaria).
Agradeço a iniciativa e a orientação inicial do Diretor do Agrupamento, Rui
Gonçalves, cujo conhecimento profundo na área da avaliação de escolas nos permitiu
responder ao segundo desafio, a construção de um modelo próprio, sim, mas baseado no
“estado da arte”.
De uma forma mais geral agradeço ainda a todos os alunos, professores, encarregados
de educação, assistentes operacionais e assistentes técnicos que se disponibilizaram para
responder aos inquéritos e participar nas entrevistas.

Este Relatório não conclui nem encerra a autoavaliação. Os dados recolhidos, as
comparações, as interpretações vão continuar em aberto. Os resultados, as perceções, as
visões e opiniões são instáveis, mutáveis e sujeitas ao confronto de argumentos.
Concluiu-se aqui, encerra-se assim, este primeiro movimento.

setembro de 2016
O Coordenador da EAVA,
João Macedo Faria
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1.SUMÁRIO EXECUTIVO
1.1.OBJETIVOS

Em 20 de dezembro de 2002 foi publicado o Decreto-lei n.º 31/2002 que instituiu a
autoavaliação como parte obrigatória e permanente do Sistema de Avaliação da
Educação do Ensino Não Superior, determinando que aquela deveria assentar na análise
dos seguintes aspetos:
a) Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a
educação, o ensino e as aprendizagens dos alunos, tendo em conta as suas características
específicas;
b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos
capazes de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícias à
interação, à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da
personalidade dos alunos;
c) Desempenho do órgão de administração e gestão da Escola, abrangendo o
funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o
funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação educativa,
enquanto projeto e plano de atuação;
d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e
dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em
particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das
aprendizagens;
e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.

A criação dos Agrupamentos lançou um novo desafio à administração e gestão escolar
mas também implicou mudanças no âmbito da autoavaliação e dos processos de
participação da comunidade. O conceito de “escola” foi superado pelo conceito de
“unidade orgânica” e a ligação estrutural tornou-se mais complexa com a intervenção de
diversos atores em diferentes níveis de ensino.
O Agrupamento de Escolas de Massamá nasceu, assim, de uma vontade política alheia
aos atores da comunidade educativa e com critérios muito discutíveis. Este
Agrupamento iniciou a sua atividade como unidade organizacional em julho de 2012
com a nomeação da respetiva Comissão Administrativa Provisória (CAP) agregando 5
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escolas localizadas na mesma área geográfica mas em duas freguesias distintas
(Massamá e Belas). As escolas que compõem este novo Agrupamento são a Escola
Secundária Stuart Carvalhais (escola sede do Agrupamento), a Escola EB2,3 Professor
Egas Moniz, a Escola EB1 n.º 2 de Massamá, a Escola EB1/JI do Casal da Barôta e a
Escola EB1/JI da Xutaria.
A constituição de unidades orgânicas, como a do Agrupamento de Escolas de
Massamá, exigiu uma reconfiguração dos métodos e conceitos aplicados anteriormente
nas práticas de avaliação interna das várias escolas do Agrupamento. Esta
reconfiguração implicou várias escolhas:
1. A necessidade de salvaguardar a autoavaliação como tipologia preferencial de
avaliação interna, sendo por isso central o papel desempenhado pelos profissionais
docentes no modelo e na interpretação dos seus resultados;
2. A dimensão e diversidade da população escolar do Agrupamento dificultam a
definição da amostragem e determinam que a natureza dos inquéritos a aplicar a alunos
e encarregados de educação terá de articular uma lógica dupla de ciclo e de interciclo;
3. A construção simultânea do Projeto Educativo do Agrupamento, a nível do Conselho
Pedagógico, colocou a autoavaliação como instrumento auxiliar e informativo ao
serviço dessa construção e só posteriormente, após a sua aprovação, como aferidor do
seu grau de concretização;
4. Razões de limitação de tempo cruzam-se com a novidade de uma autoavaliação
aplicada a um Mega Agrupamento, impondo uma simplificação dos procedimentos;
5. O levantamento de variáveis e dimensões no processo de autoavaliação deve seguir o
quadro de referência da avaliação externa então em vigor (2013), possibilitando o seu
uso comum num quadro de prestação de contas à IGEC (ver anexo 1).

Tendo em conta os aspetos constantes do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 31/2002 de 20 de
dezembro e os requisitos para a celebração de contrato de autonomia previsto no artigo
57º do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, nomeadamente a “adoção de uma cultura
de avaliação nos domínios da avaliação interna da escola, da avaliação dos
desempenhos docentes e da avaliação da aprendizagem dos alunos, orientada para a
melhoria da qualidade da prestação do serviço público de educação”, o Plano de
Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Massamá definiu os seguintes objetivos
específicos:
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 Implementar um sistema de monitorização dos resultados académicos do
Agrupamento;
 Conhecer/compreender as dinâmicas desenvolvidas no Agrupamento de Escolas,
no intuito de promover soluções mais adequadas à resolução dos problemas;
 Proporcionar informação útil aos diversos atores da comunidade para poderem
refletir sobre o seu trabalho e, assim, aperfeiçoarem a sua ação na Escola;
 Conhecer e informar toda a comunidade educativa dos projetos pedagógicos
dinamizadores do Agrupamento de Escolas e do seu impacto na vida escolar;
 Compatibilizar os diversos processos de avaliação internos e externos no sentido
de obter uma avaliação global do Agrupamento de Escolas.

São estes os objetivos que orientam este Relatório Final na conclusão deste ciclo de
avaliação interna.

1.2. METODOLOGIA GLOBAL

Considerando a reconfiguração, as escolhas e os objetivos específicos anteriormente
enunciados, as dimensões a avaliar tiveram por base o quadro de referência da IGEC
(Inspeção-Geral da Educação e Ciência), desdobrando-se em três domínios – resultados,
prestação do serviço educativo, liderança e gestão – e segundo os campos de análise
constantes da avaliação externa.
A metodologia, porém, foi muito distinta de uma avaliação externa, sobretudo pelos
dispositivos aplicados e pelo formato e extensão no tempo.
Num universo tão vasto de atores e referentes, procedeu a um levantamento diagnóstico
inicial das perceções dos vários intervenientes através da utilização do PAVE, Perfil de
Autoavaliação da Escola (na versão original inglesa, SSEP – School Self Evaluation
Profile). Este primeiro passo foi uma atividade exclusiva para os professores de todas as
escolas tendo como referência os indicadores específicos do PAVE (Resultados,
Processos a nível de sala de aula, Processos a nível de escola e Meio) para cada Escola.
A partir deste primeiro passo foram identificados pontos fortes e pontos fracos,
selecionados problemas e aplicados inquéritos gerais para confirmar, ou não, as
perceções globais e aprofundar o conhecimento sobre aspetos mais específicos da
organização escolar. Os inquéritos seguiram o modelo de inquérito de satisfação e de
9

opinião, mais próximo da CAF (sigla de Common Assessment Framework), aplicando a
escala de Likert, e tomando sempre como referência os campos de análise da avaliação
externa da IGEC.
Finalmente, foram realizadas entrevistas em painel dirigidas a grupos de atores
representativos da comunidade (alunos, professores, encarregados de educação,
assistentes operacionais e assistentes técnicos) para definir e conhecer, com mais
detalhe, os problemas centrais da organização.

1.3. PLANO DE AÇÃO

ANOS/MESES

AÇÃO

2014 - Dezembro/Janeiro

Elaboração do Plano de Autoavaliação.

2014 - Fevereiro

Apresentação do Plano à Comunidade.
Aplicação do PAVE.

2014 – Março/Abril/Maio

Aplicação dos Inquéritos Gerais.

2014 – Junho/Julho

Tratamento dos dados dos Inquéritos.

2014 - Setembro

Apresentação do Relatório Preliminar.

2015 – Maio/Junho

Entrevistas em painel: Alunos.

2015 - Julho

Entrevista em painel: Diretores de Turma.

2015 - Outubro

Entrevista em painel: Assistentes Técnicos.

2016 - Janeiro

Entrevista em painel: Professores.

2016 - Março
2016 - Maio

Entrevista em painel: Encarregados de
Educação.
Entrevista em painel: Assistentes Operacionais.

2016 – Junho/Julho

Análise das entrevistas

2016 – Setembro

Apresentação do Relatório Final
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2. PERFIL DE AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA (PAVE)

2.1. METODOLOGIA ESPECÍFICA
O instrumento de autoavaliação conhecido como PAVE é apresentado no livro A
História de Serena 1 como modelo orientador de um processo de autoavaliação
participado e dirigido por peritos e investigadores que, através de formação e de sessões
de esclarecimento, estimulam o voluntariado de alunos, professores e pais, para uma
“aventura” na descoberta da sua escola. Na verdade, respondendo ao carácter
tipicamente empresarial do modelo CAF e de outros equivalentes que, de forma algo
forçada e artificial, adaptam o inquérito de satisfação e a recolha de informação inputoutput a uma instituição complexa, onde o significado de eficácia e de melhoria é
distinto da sua aplicação a uma empresa ou a um outro serviço público, o PAVE
reorienta as questões para os processos de aula e de escola, estimulando a reflexão e o
debate sobre assuntos que estão no centro do sistema educativo.
No entanto, o lançamento do processo de autoavaliação no Agrupamento de Escolas de
Massamá estava condicionado pela constituição do Agrupamento, pela desconfiança dos
professores e pela falta de ligação entre as cinco escolas. O PAVE era aplicado a
escolas, a comunidades escolares concretas e não a agrupamentos de escolas.
Assim, não optámos pelo PAVE como modelo do processo de autoavaliação do
Agrupamento mas apenas como instrumento de entrada e de motivação para a
autoavaliação. Considerando que era necessário mobilizar os professores, em primeiro
lugar, promovemos, com o apoio do Diretor e do Conselho Pedagógico, um conjunto de
reuniões de Departamento que seguissem os seguintes procedimentos em oito
momentos:

1. O Coordenador de Departamento convoca a reunião e envia antecipadamente a Ficha do
PAVE para todos os docentes;
2. Na reunião plenária o Coordenador apresenta a tarefa e os seus objetivos;
3. Os professores dos Departamentos subdividem-se, posteriormente, em grupos por cada
Escola;
4. São distribuídos documentos informativos a cada professor;

1

Macbeath, J. et al. (2003). A História de Serena – viajando rumo a uma escola melhor. Porto: ASA
Edições, S.A.
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5. Cada professor preenche individualmente a sua Ficha.
6. O coordenador/moderador solicita a apresentação dos resultados do preenchimento individual
da Ficha PAVE e inicia uma discussão e comparação de perceções, guiadas pela questão-chave
sugerida para cada tópico.
7. Da discussão e comparação de perceções deve resultar uma Ficha Comum para cada
subgrupo por Escola, registando-se em cada tópico, por consenso, a cruz (X) no espaço
adequado. No caso de não existir consenso deverá ser assinalado em cada espaço o número de
docentes do subgrupo que o registaram na Ficha PAVE individual.
8. A Ficha Comum de cada subgrupo deverá ser entregue na Direção do Agrupamento.

Destaca-se o momento 6, que constituía o núcleo e o objetivo central desta fase inicial
do processo de autoavaliação do Agrupamento: colocar e confrontar perceções sobre a
sua Escola e apresentar factos e argumentos que sustentam essas perceções.
Para tornar menos dispersa a discussão, simplificámos as questões-chave, limitando a
uma questão-chave para cada eixo de análise, conforme se pode consultar abaixo.

PAVE - Questão-Chave para discussão coletiva
Questão- chave
Resultados

Resultados escolares

Como avalia os resultados escolares da sua
escola?

Desenvolvimento pessoal e social

A

escola

promove

nos

seus

alunos

o

desenvolvimento da iniciativa, da cooperação e
do respeito?
Saídas dos alunos

A escola proporciona formação adequada ao
prosseguimento de estudos e/ou enquadramento
profissional?

Processos a nível da sala de aula

O tempo como recurso de aprendizagem

O tempo dedicado à aprendizagem prevalece
sobre as tarefas burocráticas e disciplinares?

Qualidade da aprendizagem e do ensino

A avaliação das aprendizagens segue critérios
claros e rigorosos, compreendidos por alunos e
professores?

Apoio às dificuldades de aprendizagem

Os apoios são os mais adequados às dificuldades
dos alunos?
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Processos a nível de escola

A escola como local de aprendizagem

Os modos de organização e de funcionamento
da escola potenciam as oportunidades de
aprendizagem?

A escola como local social

Existe um clima de respeito mútuo entre os
alunos? Entre alunos e professores? Entre alunos
e pessoal não docente?

A escola como um local profissional

As

experiências

e

os

conhecimentos

profissionais são partilhados e aproveitados para
compreender

e

melhorar

a

eficácia

da

organização?
O Meio

Escola e família

A escola e as famílias têm valores comuns?
Existe uma estratégia de envolvimento dos
encarregados de educação na vida escolar?

Escola e comunidade

A comunidade local valoriza a escola e são
promovidas

parcerias

e/ou

contributos

recíprocos?
Escola e trabalho

As capacidades e competências desenvolvidas
na escola são relevantes para um futuro
exercício profissional dos alunos?

Da discussão e da participação ativa dos professores resultaram as Fichas PAVE que
caracterizaram, num determinado momento, a visão e perceção dos professores sobre a
sua escola e que permitiram inspirar e até recompor a Equipa de Autoavaliação para a
elaboração dos inquéritos que constituem a Fase II.

2.2. RESULTADOS DAS FICHAS PAVE

As reuniões de Departamento que deram origem à elaboração das Fichas PAVE
realizaram-se em Fevereiro de 2014. Elas traduzem, assim, o sentimento e as perceções
dos professores sobre a sua escola a meio do ano letivo de 2013-2014. Estas fichas
podem ser consultadas nos anexos.
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Resultados

Na Escola Secundária Stuart Carvalhais a avaliação dos resultados escolares, do
desenvolvimento pessoal e social e das saídas dos alunos é positiva (+), apesar da
perceção de que resultados escolares e o desenvolvimento pessoal e social estão num
ciclo de evolução negativa.
Na Escola Básica 2,3 Egas Moniz esta avaliação também é positiva e na evolução não
são apresentadas perceções de mudança (positiva ou negativa).
Na Escola Básica n.º 2 de Massamá os resultados escolares, apesar de positivos, são
considerados num ciclo de queda, enquanto o desenvolvimento pessoal e social dos
alunos é considerado bom (++) e num ciclo de melhoria. As saídas dos alunos são
percecionadas como positivas mantendo o seu nível (será aqui entendido como o nível
adequado ao seu prosseguimento de estudos).
Na Escola Básica Casal da Barôta todos os resultados são considerados bons e
mantendo-se sem qualquer evolução significativa.
Na Escola Básica da Xutaria todos os resultados também são considerados ao nível do
bom mantendo-se sem evolução significativa.

Processos a nível de sala de aula

Na Escola Secundária Stuart Carvalhais o tempo como recurso de aprendizagem,
prevalecendo sobre as tarefas burocráticas e disciplinares, é considerado como positivo,
apesar de estar inserido num ciclo de perda. Já a qualidade da aprendizagem e do ensino
é considerada boa e tendendo para a manutenção. O apoio às dificuldades de
aprendizagem apresenta resultados muito díspares, com as avaliações a repartirem-se
pelo positivo e pelo negativo e tendendo para a manutenção.
Na Escola Básica 2,3 Egas Moniz o tempo como recurso de aprendizagem e a
qualidade da aprendizagem e do ensino são consideradas como eixos positivos apesar
do primeiro ter uma evolução no sentido negativo e o segundo tender para a
manutenção, Já o apoio às dificuldades de aprendizagem é percecionado como negativo
(os apoios não são considerados como os mais adequados às dificuldades dos alunos) e
a sua evolução tende para a negativa.
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Na Escola Básica Nº 2 de Massamá o eixo do tempo como recurso de aprendizagem é
considerado bom e num ciclo de evolução positiva. A qualidade da aprendizagem e do
ensino é considerada positiva e tendendo para a manutenção. O apoio às aprendizagens
é considerado insuficiente e tendendo para piorar.
Na Escola Básica do Casal da Barôta o eixo do tempo como recurso de aprendizagem
é considerado positivo mas num ciclo de perda. A qualidade da aprendizagem e do
ensino são de nível bom e tendem para a manutenção. O apoio às dificuldades de
aprendizagem é positivo mas num ciclo negativo.
Na Escola Básica da Xutaria o eixo do tempo como recurso de aprendizagem é,
igualmente, considerado positivo e num ciclo de perda. A qualidade da aprendizagem e
do ensino são positivas e num ciclo de melhoria. Já o apoio às dificuldades de
aprendizagem é considerado negativo e numa tendência de evolução negativa.

Processos a nível de escola

Na Escola Secundária Stuart Carvalhais os três eixos (a escola como local de
aprendizagem, a escola como local social, a escola como local profissional) são
considerados positivos. No entanto, a evolução do primeiro tem perceções muito
díspares divididas igualmente entre o ciclo negativo e a manutenção. O segundo eixo,
em que a questão-chave se centra no respeito mútuo entre os atores escolares, tende para
um ciclo negativo. O terceiro eixo é considerado estável.
Na Escola Básica 2,3 Egas Moniz os três eixos são também considerados positivos. A
escola como local de aprendizagem e como local profissional tendem para a
manutenção, enquanto o segundo eixo apresenta perceções díspares concentradas entre
a estabilidade e a evolução negativa.
Na Escola Básica Nº2 de Massamá a escola como local de aprendizagem e como local
social é considerada positiva e como local profissional é percecionada no nível bom. A
evolução como local de aprendizagem tende para um ciclo negativo enquanto nos outros
eixos tende para a manutenção.
Na Escola Básica Casal da Barôta o nível bom é dominante nos três eixos, o primeiro é
percecionado numa evolução positiva e os restantes tendem para a estabilidade.
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Na Escola Básica da Xutaria o primeiro eixo (a escola como local de aprendizagem) é
percecionado como negativo, enquanto os restantes são positivos. A evolução do
primeiro e segundo eixo tendem para ciclos negativos, enquanto o terceiro é estável.

O Meio

Na Escola Secundária Stuart Carvalhais os três eixos de análise - escola e família,
escola e comunidade, escola e trabalho – são considerados positivos e tendendo para a
estabilidade.
Na Escola Básica 2,3 Egas Moniz o eixo escola e família é percecionado como
negativo e num ciclo de evolução negativa. Os restantes eixos são considerados
positivos e tendendo para a estabilidade.
Na Escola Básica Nº2 de Massamá os eixos escola e família e escola e comunidade
são considerados positivos, no entanto, o primeiro é percecionado num ciclo de
evolução negativa enquanto o segundo tende para a estabilidade. Já o eixo escola e
trabalho é considerado como bom e num ciclo de evolução positiva.
Na Escola Básica Casal da Barôta todos os eixos são percecionados como bons e
tendendo para a estabilidade.
Na Escola Básica da Xutaria todos os eixos são percecionados como positivos. O eixo
escola e comunidade é percecionado num ciclo de evolução positiva enquanto os
restantes tendem para a estabilidade.
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3. INQUÉRITOS

3.1. METODOLOGIA ESPECÍFICA

A elaboração e aplicação dos inquéritos pretenderam abranger uma amostragem
significativa dos profissionais e da população servida pelo Agrupamento, conforme o
quadro seguinte:
Grupo

Nº de Inquéritos
entregues

N.º de Inquéritos
preenchidos

% de
preenchimento

Alunos

764

594

77,7

Encarregados de
Educação

615

577

93,8

Professores

270

187

70,3

Pessoal não Docente

94

66

70,2

A sua aplicação decorreu nos meses de abril e maio de 2014 e o tratamento dos
resultados foi concluído em outubro de 2014.
Os inquéritos seguiram o modelo de inquérito de satisfação e de opinião sobre um
conjunto de afirmações, aplicando a escala de Likert, tomando como referência os
campos de análise da avaliação externa da IGEC (Inspeção Geral de Educação e
Ciência).
As afirmações foram selecionadas e discutidas pela Equipa de

Autoavaliação

(EAVA) segundo dois modelos: o modelo A em que o inquirido se pronuncia sobre a
frequência de ações, comportamentos ou atitudes; e o modelo B em que o inquirido se
pronuncia sobre a concordância ou discordância em relação às afirmações.
Apresentamos em baixo os dois modelos:

17

4

Discordo

Indeciso

Concordo

2

3

4

1

Sempre

Às Vezes

3

5

Concordo
Totalmente

Raramente

2

Muitas
vezes

Nunca

B

1

Discordo
Totalmente

A

5

A existência de um nível intermédio na escala (o 3), suscetível de reunir as posições
moderadas e indiferentes, foi contrariada pela atribuição de um carácter negativo à
mesma, representando a frequência reduzida (no modelo A) e a indecisão (no modelo
B). Assim a contabilização das médias só poderá ser considerada positiva a partir do
3,5.
Dado o número significativo de alunos e encarregados de educação neste
Agrupamento estabeleceu-se um critério para definir a amostragem populacional. No
caso dos encarregados de educação foram inquiridos os representantes dos pais de todas
as turmas (desde que estivessem presentes nas reuniões de pais de início do 3º período)
e mais três encarregados de educação, por escolha do diretor de turma. No caso dos
alunos foram sorteadas quatro turmas do 4º Ano (1º Ciclo), duas na N.º 2 de Massamá,
uma na Barôta e uma na Xutaria. Na Egas foram sorteadas duas turmas do 5º e 6º anos e
uma turma para 7º, 8º e 9º anos. Na Stuart foram sorteadas duas turmas para 7º, 8º e 9º
anos e três para 10º, 11º e 12º anos. No caso dos professores, assistentes operacionais e
assistentes técnicos, os inquéritos foram entregues a todos os funcionários pelos
respetivos Coordenadores.
Os inquéritos podem ser consultados nos anexos.
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3.2. RESULTADOS POR DOMÍNIO/CAMPOS DE ANÁLISE

A. Resultados

DOMÍNIO
CAMPO DE
ANÁLISE
REFERENTE

A - RESULTADOS
A2 - RESULTADOS SOCIAIS
Cumprimento de regras e disciplina

5
4
3
2
1
0

Prof. B 6 A forma como os
professores gerem as
questões disciplinares é
um ponto forte da minha
escola.

Verifica-se nos docentes (Inq. Professores B6) uma insatisfação latente (3,28),
sobretudo nos docentes da Stuart (2,88), que não consideram como ponto forte da escola
a gestão (pelos professores) das questões disciplinares. Em todas as outras escolas as
médias estão acima de 3,5, destacando-se a Barôta com 4,23.
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5
4
3
EE C 6 A escola é eficaz
no controlo disciplinar
dos alunos.

2
1
0

A opinião dos EEs sobre a eficácia do controlo disciplinar (I EE C6) evidencia uma
satisfação quase plena (3,98). A média mais baixa regista-se na Stuart (3,72), a mais alta
na Barôta (4,47).

5
4
3
2
1
0

Alunos A1 Na sala de
aula o ambiente é bom
para a aprendizagem.

O ambiente de aprendizagem na sala de aula, alcançado em parte através do
cumprimento de regras e da disciplina, não surge como ponto forte para os alunos (I
Alunos A1), a não ser para os alunos da EB n.º 2 de Massamá (3,93). A média global é
de 3,24, a mais baixa é na Xutaria (3,00).
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5
4
3
2
1

AO A5 Os alunos
contribuem, em geral,
para a conservação,
higiene e segurança da
escola.

0

Os assistentes operacionais (I. Assist. Operacionais A5) manifestam insatisfação
evidente (2,69) em relação ao contributo dos alunos para a conservação, higiene e
segurança das escolas, com menor evidência na N.º 2 de Massamá (3,1) e na Xutaria
(3,29)

DOMÍNIO
CAMPO DE
ANÁLISE
REFERENTE

A - RESULTADOS
A3 - RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE
Grau de satisfação da comunidade educativa

5
4
3
2
1

EE C2 Os professores da
escola são bons
profissionais.

0

21

Os EEs consideram que os professores da sua escola são bons profissionais (4,23),
sendo os resultados mais acentuados nas escolas de 1º Ciclo (4,65; 4,53; 4,72).

5
4
3
2
1

Alunos B2 Gosto de
frequentar a minha
escola.

0

Os alunos gostam de frequentar a sua escola (I. Alunos B2) apresentando uma
satisfação global média (3,70). A média mais baixa é na Stuart (3,45) e a mais alta na
Xutaria (4,81).

5
4
3
2
1

Al. B4 Sinto-me seguro
na escola.

0

Os alunos sentem-se seguros na sua escola (I. Alunos B4) com uma média
relativamente baixa (3,55), resultante de algum sentimento de insegurança na Stuart
(3,29), enquanto no 1º ciclo a média é francamente alta (4,40).
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5
4
3
2
1

EE C4 Sinto que o meu
educando está seguro
na escola.

0

Os EEs (I. EEs C4) consideram a segurança um pouco acima da perceção dos alunos,
com uma média superior (4,14), mas também com uma média ligeiramente inferior na
Stuart (3,84).

5
4
3
2
1
0

AO B1 O pessoal não
docente é respeitado e
tido em consideração
na organização da
escola.

Os assistentes operacionais consideram-se respeitados e tidos em consideração na
organização da escola (I A.Operacionais B1), sendo a média mais baixa na Barôta
(3,13) e mais alta na N.º 2 Massamá (4,10). Os assistentes técnicos não se consideram
respeitados nem tidos em consideração na organização da escola (2,17).
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B. Prestação do Serviço Educativo
DOMÍNIO
CAMPO DE
ANÁLISE
REFERENTE

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
B1 – PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO
Utilização da informação sobre o percurso escolar dos
alunos

5
4
3

Prof. A1 Sempre que
necessário tenho acesso e
utilizo informação
pertinente relativa ao
percurso escolar dos meus
alunos.

2
1
0

Os docentes (A1) consideram que têm acesso e utilizam informação pertinente relativa
ao percurso escolar dos seus alunos (4,01). No entanto, verifica-se uma concordância
menos absoluta na Stuart (3,69) no que diz respeito a este ponto.

DOMÍNIO
CAMPO DE
ANÁLISE
REFERENTE

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
B2 – PRÁTICAS DE ENSINO
Adequação das atividades educativas e do ensino às
capacidades e ritmos de aprendizagem das crianças e
dos alunos
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5
4

Prof. A2 As atividades de
ensino na sala de aula são
adaptadas e
reformuladas tendo em
consideração as
capacidades e ritmos de
aprendizagem dos
alunos.

3
2
1
0

Os docentes (A2) consideram que as atividades de ensino na sala de aula têm em
consideração as capacidades e os ritmos de aprendizagem dos alunos (4.49).

DOMÍNIO
CAMPO DE
ANÁLISE
REFERENTE

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
B2 – PRÁTICAS DE ENSINO
Adequação das respostas educativas às crianças e aos
alunos com necessidades educativas especiais

5
4
3
2
1
0

Prof. A3 Os alunos
com necessidades
educativas especiais
dispõem de apoios e
programas educativos
adequados.

Os docentes (A3) consideram que os alunos com necessidades educativas especiais
dispõem de programas e apoios educativos adequados (3,61). No entanto, regista-se
uma discordância relativa na Stuart (3,35), sendo a média mais elevada na EB N.º2 de
Massamá (4,39).
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DOMÍNIO

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

CAMPO DE
ANÁLISE

B2 – PRÁTICAS DE ENSINO

REFERENTE

Exigência e incentivo à melhoria do desempenho

5
4
3
2
1

Prof. B1 Em geral, o
ensino é exigente na
minha escola.

0

Em geral os docentes (B1) consideram que o ensino é exigente na sua escola (4,15),
sendo a média mais elevada na Barôta (4,85).

5
4
3
2
1

Al. A2 A minha professora
(ou professor) é exigente e
rigorosa.

0
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Por sua vez os Alunos (A2) consideram os seus professores exigentes e rigorosos, mais
no 1º Ciclo (4,56), especialmente na Xutaria (4,85), do que na Stuart (3,58) ou na Egas
(3,71).

5
4
3

Al. A3 Quando tenho
dificuldades em certas
matérias posso contar com
os professores e com o
apoio fornecido pela escola
para as superar.

2
1
0

Os alunos consideram, também que, face às dificuldades específicas podem contar
com os professores e o apoio pedagógico para as superar, sendo a média mais baixa na
Stuart (3,58).

DOMÍNIO

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

CAMPO DE
ANÁLISE

B2 – PRÁTICAS DE ENSINO

REFERENTE

Metodologias ativas e experimentais no ensino e nas
aprendizagens
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5
4
3
2
1
0

Prof. A4 Implemento
metodologias ativas
e/ou experimentais na
minha sala de aula.

Os docentes consideram que implementam metodologias ativas e/ou experimentais na
sua sala de aula (A4), sendo a média mais baixa na Stuart (3,90) e a mais alta na Xutaria
(4,31).

DOMÍNIO

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

CAMPO DE
ANÁLISE

B2 – PRÁTICAS DE ENSINO

REFERENTE

Valorização da dimensão artística

5
4
3
2
1
0

Prof. B2 Nos processos
de aula preocupo-me
com o desenvolvimento
da capacidade de
comunicação e da…

A preocupação, por parte dos docentes, com o desenvolvimento da criatividade e
capacidade de comunicação dos alunos (B2), atinge a média mais elevada do inquérito
aos docentes (4,55), sendo o valor mais elevado na Barôta (4,92).
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DOMÍNIO

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

CAMPO DE
ANÁLISE

B2 – PRÁTICAS DE ENSINO

REFERENTE

Rendibilização dos recursos educativos e do tempo
dedicado às aprendizagens

As Fichas PAVE das várias escolas mostram uma avaliação positiva da utilização do
tempo como recurso de aprendizagem, mas apresentando uma evolução negativa em
todas as escolas, exceto na EB n.º 2 de Massamá, onde a perceção é de uma evolução
positiva.

5
4
3
2
1
0

Prof. A5 Os recursos
disponíveis na escola são
aproveitados e
rendibilizados ao serviço
da aprendizagem dos
alunos.

Os docentes consideram, em geral, que os recursos disponíveis são aproveitados e
rendibilizados ao serviço da aprendizagem dos alunos (A5), apresentando uma
satisfação plena (4,02), embora a Stuart apresente uma média inferior (3,74). A média
mais alta é na Xutaria (4,77).

DOMÍNIO
CAMPO DE
ANÁLISE

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

REFERENTE

Acompanhamento e supervisão da prática letiva

B2 – PRÁTICAS DE ENSINO
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5
4
3

Prof- A7 Na escola a
supervisão da prática
letiva é a necessária…

2
1
0

Os docentes concordam, quase absolutamente, que na sua escola a supervisão da
prática letiva é a necessária e suficiente (A7), sendo a média global de 3,98. O valor
inferior é na Xutaria (3,67), seguida da Stuart (3,84). A maior satisfação é na Barôta
(4,62).

DOMÍNIO

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

CAMPO DE
ANÁLISE

B3 – MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

REFERENTE

Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação

5
4
3
2
1
0

Prof. A8 Os critérios
de avaliação
aprovados são claros
e eficazes para
avaliar os alunos.

Os critérios de avaliação aprovados são considerados claros e eficazes pelos docentes
(A8) que manifestam uma satisfação plena (4,26), sendo que o valor mais baixo se
verifica na Egas (4,03).
Esta visão é confirmada na questão A9, pois os docentes discordam (2,14) da
afirmação que apresenta esses critérios como excessivamente complexos e ineficazes.
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5
4
3
2
1
0

Prof. A10 Os
instrumentos de
avaliação aplicados são
partilhados e
coletivamente
construídos.

Os docentes consideram que os instrumentos de avaliação são partilhados e
coletivamente construídos (4,01) mas com diferente intensidade nas várias escolas, na
Stuart, na Egas e na Xutaria os valores estão ligeiramente abaixo de 4.

5
4
3
2
1
0

EE A2 Conheço os
critérios de avaliação
que são aplicados na
classificação do meu
educando.

Os Encarregados de Educação conhecem, na sua maioria (3,90), os critérios de
avaliação que são aplicados na classificação dos seus educandos. Este conhecimento é
mais absoluto na Barôta (4,27) e inferior na Stuart (3,74).

DOMÍNIO

B – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

CAMPO DE
ANÁLISE

B3 – MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

REFERENTE

Eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar

31

5
4
3

Prof. A11 Os apoios
educativos
implementados são
eficazes e
contribuem para a
melhoria dos
resultados.

2
1
0

Entre os docentes (A11) manifesta-se uma satisfação global média, à justa (3,51), com
os apoios educativos, sendo o valor mais baixo na Stuart (3,30), que corresponde a uma
insatisfação latente, e o mais elevado na Barôta (4,23).

5
4
3

Al. A3 Quando tenho
dificuldades em certas
matérias posso contar
com os professores e
com o apoio fornecido
pela escola para as
superar.

2
1
0

Entre os alunos (A3) manifesta-se uma satisfação mais acentuada (3,87) com o apoio
fornecido pela escola, sendo a valor mais baixo na Stuart (3,58) e o mais elevado na
Barôta (4,50).
C. Liderança e Gestão

DOMÍNIO
CAMPO DE
ANÁLISE
REFERENTE

C – LIDERANÇA E GESTÃO
C1 – LIDERANÇA
Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de
identificação com o agrupamento
32

5
4
3

Prof. B8 A Direção do
Agrupamento
evidencia na sua ação
uma visão estratégica
para o Agrupamento.

2
1
0

Os docentes (B8) apresentam uma discordância relativa (3,36) no que diz respeito à
evidência de uma visão estratégica na ação da Direção do Agrupamento. Esta
apreciação resulta, essencialmente, do resultado obtido na Stuart (2,99), enquanto nas
restantes escolas a média é superior a 3,5, sendo o resultado mais elevado na Barôta
(4,54).
5
4
3
2
1
0

Prof. B9 A constituição
do Agrupamento
apresenta vantagens
para o percurso escolar
dos alunos.

Os docentes (B9) consideram que a constituição do Agrupamento não apresenta
vantagens para o percurso escolar dos alunos (3,02). No entanto, é notório que o valor
mais baixo se encontra na Stuart (2,62), sendo também baixo o valor registado na Egas
(3,34), enquanto nas escolas básicas de 1º ciclo os valores são superiores a 3,5, sendo o
mais elevado na Barôta (3,85).
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5
4
3
AO B1 O pessoal não
docente é respeitado e
tido em consideração na
organização da escola.

2
1
0

Os assistentes operacionais (B1) consideram-se, em geral, respeitados e tidos em
consideração na organização escolar (3,52), registando o valor superior na N.º2
Massamá (4,10) e a média inferior na Barôta (3,13).

5
4
3
2
1
0

AO B3 A Direção utiliza
e rentabiliza as
competências pessoais e
profissionais do pessoal
não docente, ao serviço
da escola.

Os assistentes operacionais (B3) mostram, em geral, uma insatisfação latente (no
limite) sobre a forma como a Direção utiliza e rentabiliza as competências pessoais e
profissionais do pessoal não docente (3,43), sendo a média inferior na Barôta (2,50) e
superior na N.º2 Massamá (3,8).
Os assistentes técnicos mostram uma clara insatisfação em relação a estes mesmos
dois pontos (B1 e B2), com médias de 2,17 e 2,58, respetivamente.

34

DOMÍNIO

C – LIDERANÇA E GESTÃO

CAMPO DE
ANÁLISE
REFERENTE

C1 – LIDERANÇA

Xutaria

Barota

n.º2 Massamá

Egas

Stuart

5
4
3
2
1
0

Total

Valorização das lideranças intermédias

Prof. A7 Na
escola a
supervisão da
prática letiva é a
necessária e
suficiente.

Para os docentes (A7) a supervisão da prática letiva é a necessária e suficiente (3,98),
existindo, porém, uma insatisfação latente em relação à valorização das lideranças
intermédias pela Direção do Agrupamento (média global – 3,19), sendo essa
insatisfação mais notória na Stuart (3,03), praticamente irrelevante na Xutaria (3,46) e
inexistente na Barôta (3,92).

5
4
Al. A8 O Diretor de
Turma ajuda-nos a
resolver os nossos
problemas na Escola.
(2º, 3º Ciclo e
Secundário)

3
2
1
0

Total

Stuart

Egas

Os alunos, nas escolas de 2º e 3º Ciclos e Secundário, consideram que os diretores de
turma os ajudam a resolver os seus problemas na Escola (A8), mas com uma média
bastante inferior na Stuart (3,47) em relação à obtida na Egas (4,43).
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5
4

EE B1 O diretor de
turma é o elo mais
importante para
acompanhar a vida
escolar do meu
educando.

3
2
1
0

Stuart

Egas

Os encarregados de educação (B1- Stuart e Egas) consideram o diretor de turma o elo
mais importante para acompanhar a vida escolar dos seus educandos (Stuart -4,34; Egas
– 4,64).

5
4
3
2
1
0

AO B4 As chefias do
pessoal não docente, em
conjunto com o pessoal
respetivo, identificam
problemas e definem
medidas para a sua
resolução.

Os assistentes operacionais (B4) consideram que as chefias do pessoal não docente, em
conjunto com o pessoal respetivo, identificam problemas e definem medidas para a sua
resolução, na média geral com uma grau de concordância baixo (3,52), sendo a média
mais baixa na Barôta (2,25) e a mais elevada na Egas (3,93).
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Os assistentes técnicos (B4) mostram uma clara insatisfação em relação à liderança da
respetiva chefia (2,42).

DOMÍNIO

C – LIDERANÇA E GESTÃO

CAMPO DE
ANÁLISE

C2 – GESTÃO

REFERENTE

Critérios e práticas de organização e afetação dos
recursos

5
4
3
2
1
0

Prof. A5 Os recursos
disponíveis na escola
são aproveitados e
rendibilizados ao
serviço da…

Os docentes mostram satisfação em relação ao aproveitamento dos recursos
disponíveis e à sua rendibilização ao serviço da aprendizagem dos alunos (A5), com a
média de 4,02, sendo a média mais elevada registada na Barôta (4,77) e mais baixa na
Stuart (3,77).

5
4
3
2
1
0

Prof. B3 Sinto
necessidade de um
acompanhamento mais
próximo por parte dos
coordenadores
pedagógicos.

37

Os docentes não concordam com a existência de uma necessidade de acompanhamento
mais próximo por parte dos coordenadores pedagógicos (B3), apresentando uma média
global de 2,44.

5
4
3
2
1

AO A7 A Direção
preocupa-se em facilitar
aos funcionários os
recursos necessários para
o seu desempenho.

0

Os assistentes operacionais (A7) consideram que a Direção se preocupa em facilitar
aos funcionários os recursos necessários para o seu desempenho, apresentando uma
média global de 3,69, sendo a média mais elevada na N.º2 de Massamá (4,20) e a mais
baixa na Xutaria (3,00). Com média inferior a 3,5 apresentam-se ainda a Barôta (3,38) e
a Stuart (3,43).
Os assistentes técnicos, no mesmo ponto, manifestam uma insatisfação acentuada
(2,75).

DOMÍNIO

C – LIDERANÇA E GESTÃO

CAMPO DE
ANÁLISE

C2 – GESTÃO

REFERENTE

Critérios de constituição dos grupos e das turmas, de
elaboração de horários e de distribuição de serviço
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Prof. A14 A
constituição das
turmas é equilibrada
e favorece a relação
pedagógica.

Para os docentes (A14), em geral, a constituição das turmas não é equilibrada, nem
favorece a relação pedagógica (3,07), sendo a média mais baixa na Egas (2,62) a mais
elevada na Barôta (4,08).
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4
3
AO A1 A distribuição de
serviço e os horários são
adequados ao bom
funcionamento da escola.

2
1
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Para os assistentes operacionais (A1), em geral, a distribuição de serviço e os horários
são adequados ao bom funcionamento da escola (3,76), no entanto, manifesta-se uma
insatisfação latente na Stuart (3,36).
No caso dos assistentes técnicos essa insatisfação é mais evidente e acentuada (2,17).

DOMÍNIO
CAMPO DE
ANÁLISE
REFERENTE

C – LIDERANÇA E GESTÃO
C2 – GESTÃO
Avaliação de desempenho e gestão das competências
dos trabalhadores
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Prof. B5 O bom
desempenho
profissional é
valorizado pela
Direção do
Agrupamento.

Para os docentes (B5) o bom desempenho profissional não é suficientemente
valorizado pela Direção do Agrupamento, apresentando uma média global de 3,17. No
entanto, este valor resulta de uma grande amplitude nos resultados, sendo a média mais
baixa na Stuart (2,83), enquanto as médias nas escolas de 1º Ciclo são claramente
positivas (N.º 2 Massamá – 3,83; Barôta – 4.00; Xutaria – 3,58).
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AO B3 A Direção utiliza
e rentabiliza as
competências pessoais
e profissionais do
pessoal não docente,
ao serviço da escola.

Para os assistentes operacionais (B3) a Direção utiliza e rentabiliza as competências
pessoais do pessoal não docente de modo muito distinto, consoante a escola. Na Stuart
(3,14) e na Barôta (2,50) essa utilização e rentabilização é considerada insuficiente. Nas
restantes escolas, Egas (3,67), N.º2 Massamá (3,80) e Xutaria (4,00) regista-se uma
satisfação neste ponto.
Para os assistentes técnicos existe insatisfação na utilização e rentabilização das suas
competências pessoais pela Direção (2,58).
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DOMÍNIO
CAMPO DE
ANÁLISE
REFERENTE

C – LIDERANÇA E GESTÃO
C2 – GESTÃO
Promoção do desenvolvimento profissional

Conforme consta das Fichas PAVE as cinco escolas do Agrupamento são vistas pelos
docentes como um local onde as experiências profissionais e os conhecimentos
profissionais são partilhados e aproveitados para compreender a organização e melhorar
a sua eficácia. Nas escolas de 1ª Ciclo, n.º 2 de Massamá e Casal da Barôta este
elemento é avaliado de forma mais positiva.
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AO A6 São disponibilizadas
Ações de Formação
ajustadas às necessidades
de formação do pessoal
não docente.

0

Os assistentes operacionais (A6) e os assistentes técnicos (A6) consideram que não
lhes são disponibilizadas Ações de Formação ajustadas às suas necessidades de
formação, registando os valores de 2,22 e 2,25, respetivamente.

DOMÍNIO

C – LIDERANÇA E GESTÃO

CAMPO DE
ANÁLISE

C2 – GESTÃO

REFERENTE

Eficácia dos circuitos de informação e comunicação
interna e externa
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EE B2 Tenho acesso, em
tempo útil, às faltas do
meu educando.

0

Os encarregados de educação (B2) consideram, de forma clara, que têm acesso em
tempo útil às faltas dos seus educandos (4,57).
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Prof. A12 A informação
interna circula de forma
eficaz.

0

Para os docentes (A12) a informação interna circula de forma eficaz (3,56), embora os
valores da Stuart (3,32) e da Egas (3,21) coloquem em dúvida a eficácia dessa
circulação.
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Prof. A13 A informação
externa relevante é
disponibilizada em tempo
útil.
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Para os docentes (A13) a informação externa relevante é disponibilizada em tempo útil
mas, mais uma vez, os valores da Stuart (3,25) e da Egas (3,21) colocam em dúvida a
eficácia dos circuitos de informação e comunicação.
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AO A2 A circulação de
informação interna é
clara e eficaz.
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AO A3 A informação
externa é
disponibilizada em
tempo útil.

0

Os assistentes operacionais (A2 e A3) apresentam valores baixos sobre a circulação da
informação interna (3,24) e externa (2,87), com o registo mais elevado na circulação da
informação interna na Barôta (3,88) e na circulação da informação externa na Stuart e
Egas (ambas com valor de 3,09).

Os assistentes técnicos (A2 e A3) apresentam um valor muito baixo sobre a circulação
da informação interna (1,92) e baixo na circulação da informação externa (2,58).
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D. Outros Serviços

DOMÍNIO

SERVIÇOS

CAMPO DE
ANÁLISE

REFEITÓRIO

5
4
3
2
1

EE B3 A informação que
me chega sobre o serviço
prestado no refeitório da
Escola é positiva.

0

Os Encarregados de Educação (B3) consideram, de forma muito diferente, os
refeitórios das suas escolas, na seguinte ordem decrescente: Barôta (3,98), Xutaria
(3,92), N.º2 Massamá (3,63), Egas (3,01) e Stuart (2,63).

5
4
3
2
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Al. A6 Uso o refeitório da
escola.

0
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Os alunos (A6) da Stuart (1,81) e da Egas (2,72) não usam, na sua maioria, o refeitório
da sua escola, enquanto, no 1º Ciclo, a média (respeitante apenas a alunos do 4ºAno) é
de 3,78.

5
4
3
Al. A7 Estou satisfeito
com as refeições servidas
no refeitório.

2
1
0

A satisfação dos alunos (A7) em relação às refeições é reduzida, apresentando a
seguinte ordem decrescente: Xutaria (3,33), Egas (2,55), N.º2 Massamá (2,41), Barôta
(2,35) e Stuart (1,81).

DOMÍNIO

SERVIÇOS

CAMPO DE
ANÁLISE

BIBLIOTECA

5
4
3
2
1

EE B4 A informação que
me chega sobre o
serviço prestado na…

0
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Os Encarregados de Educação (B4) consideram positiva a informação que lhes chega
sobre o serviço prestado na Biblioteca Escolar, com o valor médio de 3,68, e os
resultados por escola apresentando-se na seguinte ordem decrescente: Xutaria (4,51),
N.º2 Massamá (4,25), Barota (4,18), Egas (3,58) e Stuart (3,26).
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Al. A5 Frequento a
biblioteca da Escola.

0

Os alunos (A5) manifestam na Stuart (2,15) e na Egas (2,48) uma reduzida frequência
da biblioteca da sua escola. No caso das escolas de 1º Ciclo parece ser mais frequente a
ida à biblioteca escolar: Barota (3,20), Xutaria (4,07) e N.º 2 de Massamá (4,36).
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Prof. A6 O serviço
prestado pela biblioteca
satisfaz as necessidades
de ensino/aprendizagem.

0

Os docentes (A6) consideram, em geral, que o serviço prestado pela biblioteca escolar
satisfaz as necessidades de ensino e de aprendizagem (3,77). Os resultados, por escola,
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são os seguintes: Xutaria (4,54), Barota (4,00), Stuart (3,69), N.º 2 Massamá (3,68) e
Egas (3,68).

Conclusão
Da análise global dos resultados dos inquéritos são identificados os seguintes pontos
fortes no Agrupamento:
- Grau de satisfação da comunidade educativa;
- Práticas de Ensino.

Da análise global dos resultados dos inquéritos são identificados os seguintes pontos
fracos no Agrupamento:
- Cumprimento de regras e disciplina;
- Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com o
Agrupamento.
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4. ENTREVISTAS

4.1. METODOLOGIA ESPECÍFICA

A Fase III foi constituída pelas Entrevistas em painel aos grupos que compõem a
comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Massamá: alunos, professores,
encarregados de educação, assistentes técnicos e assistentes operacionais. A Fase III
iniciou-se ainda no ano letivo 2014-2015, com as entrevistas aos painéis Alunos e
Diretores de Turma.
No quadro seguinte apresentam-se as entrevistas realizadas e a sua cronologia.

Entrevista

Data da realização

Alunos

7 de maio de 2015

Diretores de turma

7 de julho de 2015

Assistentes Técnicos

29 de outubro de 2015

Professores

20 de janeiro de 2016

Encarregados de Educação

2 de março de 2016

Assistentes Operacionais

11 de maio de 2016

Todas as entrevistas obedeceram às seguintes etapas:

1. Definição da amostragem do grupo que constitui o Painel, normalmente
constituído por seis elementos, e sorteio dos participantes;
2. Elaboração do Guião de Entrevista com a indicação dos objetivos e tópicos
orientadores (em anexo a este Relatório);
3. Plano de entrevista com preparação das perguntas e definição da intervenção
de cada um dos elementos da EAVA (registador e/ou entrevistador);
4. Convocatória e explicitação da entrevista aos participantes;
5. Realização da entrevista;
6. Elaboração de uma Ficha de Análise de cada entrevista.
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4.2. ENTREVISTA PAINEL ALUNOS

O painel Alunos foi constituído por cinco delegados de turma e pelo presidente da
Associação de Estudantes. Foram sorteados dois delegados de turma do ensino
secundário, dois delegados de turma do 3º Ciclo da Escola Secundária Stuart Carvalhais
e um delegado de turma do 3º Ciclo da Escola Básica 2,3 Egas Moniz. Apesar de todos
os requisitos de convocatória atempada e autorização do respetivo encarregado de
educação terem sido cumpridos, na última hora e sem aviso faltaram dois dos
intervenientes (dois delegados de turma).
Os tópicos centrais da entrevista foram os seguintes: participação na organização
escolar; ambiente de aprendizagem; regras e disciplina; segurança.

Segundo os alunos, a eleição do delegado de turma é realizada através do registo do
nome preferido num papel, sem qualquer apresentação ou campanha formal.
Consideram que o cargo é desvalorizado, mais no Secundário do que no Básico. O
delegado de turma faz a ligação entre os colegas de turma e os professores. O ser eleito
delegado de turma proporciona mais aproximação e convívio com os colegas.
Contudo, o poder do delegado de turma confina-se à sala de aula. Nas assembleias de
delegados há muitas ideias contraditórias e pouca capacidade de decisão concreta sobre
qualquer assunto.
A eleição para a Associação de Estudantes, por sua vez, está obrigada a uma campanha
formal, com obrigações específicas e uma organização mínima (mas são dias caóticos).
A campanha é um momento especial de festa e alegria em que os mais novos são o foco.
Segundo o seu presidente, a Associação de Estudantes está limitada na sua ação, ela
poderia dinamizar e aproximar as pessoas se tivesse mais poder e mais diálogo
colaborativo com a Direção. As instalações que lhe são atribuídas mostram a
importância mínima que é conferida aos alunos.
De acordo com os alunos, o ambiente de aprendizagem é prejudicado pela escassez de
recursos tecnológicos nas salas de aula. Este ambiente de aprendizagem depende, no
essencial, da forma como os professores exercem a sua autoridade e são justos nas
avaliações que fazem.
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O ambiente de aprendizagem é bom, em geral, sobretudo quando existe proximidade
entre professor-aluno, sem favoritismos nem excesso de subjetividade na avaliação. O
excesso de autoridade contribui para afastar os alunos do professor.
Consideram que não há respeito pelas regras do Regulamento Interno e “os alunos só
cumprem quando são punidos por não as terem cumprido”. Na sua opinião, a maioria
das regras não são cumpridas porque não são conhecidas. É preciso reforçar a sua
divulgação.
Os alunos reconhecem a autoridade do professor. Mas ao professor também é exigido
que exerça autoridade para que esta lhe seja reconhecida nos momentos necessários à
salvaguarda de um bom ambiente de aprendizagem na sala de aula.
O que mais gera conflitos na sala de aula são: a agressividade e as provocações entre
colegas, as conversas que vêm lá de fora e que se prolongam na sala de aula. Mas os
conflitos também surgem quando os professores manifestam preferências e
favoritismos, evidenciados na avaliação dos alunos.
O uso de telemóveis é frequente na sala de aula e a atitude dos professores diverge: uns
deixam e ignoram, outros tiram o telemóvel e no final devolvem; nos testes não
permitem a sua utilização; em caso de abuso o aluno pode ser expulso da sala de aula.
Embora os alunos se sintam seguros consideram que qualquer um pode entrar sem
mostrar o cartão, sobretudo, nos inícios de turno.
Não conhecem casos de bullying, mas algumas brincadeiras que podem ser entendidas
como tal. Reconhecem que, através da internet, acontecem casos de insultos e ameaças.
Para maior segurança deveria ser reforçado o controlo da passagem do cartão na
entrada e consideram muito útil a existência de um vigilante permanente nos pátios.
No ambiente exterior prevalece o sentimento de insegurança em algumas zonas,
nomeadamente nos Parques, um deles é mesmo considerado como “um antro de droga”.

4.3. ENTREVISTA PAINEL DIRETORES DE TURMA

O painel Diretores de Turma foi constituído por dois diretores de turma da Escola
Básica 2,3 Egas Moniz e quatro diretores de turma da Escola Secundária Stuart
Carvalhais. Os diretores de turma da Egas eram do 5º e do 7º anos, os diretores de turma
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da Stuart do 8º, 9º, 10º e 12º anos. A sua escolha foi sorteada mas obedecendo a
critérios de diversidade de escola, de ciclo e de anos de escolaridade.
Os tópicos centrais da entrevista foram os seguintes: caraterização do papel do diretor
de turma; caracterização da relação do diretor de turma com os pais e com a escola;
caracterização da relação do diretor de turma com o conselho de turma; articulação
entre a pedagogia e a avaliação; regras e disciplina.

Os professores do Painel consideram que o cargo de Diretor de Turma é dos piores
cargos e de maior responsabilidade dentro da escola. É um cargo difícil e desgastante,
para além da burocracia. O DT é um elemento catalisador, é fundamental. Para
conseguir ser diretor de turma com sucesso, tem de ter características para tal - ser
comunicativo, expressivo e frontal. A comunicação e a capacidade de gerir os conflitos
também são importantes. Deve gerir as situações da melhor maneira. Deve tentar
acalmar os ânimos. Não deve gerar conflitos no Conselho de Turma. O DT não se pode
pôr nem do lado dos professores, nem do lado dos EE.

Tem de haver envolvimento entre o DT e os encarregados de educação. Deve tentar
dar aos EE uma perspetiva positiva dos filhos, dar uma abertura positiva. Deve ouvir os
pais. No Básico (2º e 3º Ciclos), os EE tentam estabelecer uma relação de confiança
com a escola, os pais vêm com muitas dúvidas e inseguranças. Comparecem nas
reuniões e com o que ouvem ficam mais tranquilos. Discutem sempre os problemas
disciplinares. Vêm apenas quando são convocados.
No Secundário, confiam na informação prestada pela escola, a relação com os pais é
menos tensa. Os pais que vêm às reuniões não chegam aos 50%. Os pais estão mais
centrados na avaliação. Há abertura por parte dos pais e há um relacionamento de
confiança.

O DT é o rosto do agrupamento, transmite as potencialidades da escola. O DT é um
moderador dos problemas. Qualquer problema da turma é falado na sala de professores
ou por e-mail. Não há formalidades nas reuniões. O representante dos EE deve fazer a
mediação entre a escola e os outros pais.
As reuniões intercalares dos conselhos de turma fazem falta no devido tempo. As
reuniões iniciais são muito importantes e são fundamentais nos anos iniciais de ciclo.
Fazem mais sentido no básico do que no secundário e não se justificam em todas as
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turmas. Para as reuniões iniciais, o DT tem de conhecer com antecedência os processos
dos alunos, para poder transmitir a informação aos outros professores e não há tempo
útil para o fazer. Por isso, no final de agosto, a distribuição de serviço tem de estar
completa. No caso destes dois tipos de conselho de turma (intercalares e iniciais) a
necessidade depende de cada turma – problemas de indisciplina ou insucesso, alunos
com avaliação diferenciada / com NEE. Na escola Egas Moniz são necessárias as
reuniões de CT, porque há um elevado número de alunos com NEE em cada turma. Na
relação entre os diretores de turma e os conselhos de turma há respeito mútuo e
cooperação. Os representantes de pais quase sempre se autopropõem e quase sempre são
EE de alunos problemáticos ou com dificuldades. É difícil de gerir porque estão nas
reuniões de CT para representar o filho e não como representantes dos outros pais.

Vale a pena existirem os apoios, mas há muita papelada. No Básico, os alunos não têm
maturidade para frequentar o apoio de forma voluntária. Por vezes, os alunos propostos
levam colegas que querem esclarecer dúvidas. No secundário, os apoios devem ser
voluntários e deve ser o próprio professor a lecioná-lo, porque conhece as dificuldades
do aluno. Também deve estar aberto aos bons alunos. Há alunos propostos para apoio,
alguns com NEE, que nunca comparecem.

A escola Stuart Carvalhais não tem recursos tecnológicos. Não há projetores, nem
computadores nas salas, ou então não funcionam. Os retroprojetores não têm lâmpadas.
Não há telefone nos pavilhões E e F. Faltam canetas para escrever nos quadros. Faltam
funcionários.
O contributo dos Coordenadores de Diretores de Turma tem sido muito bom.
A informação sobre o Conselho Pedagógico chega via Departamento e Coordenadores
dos DTs.
A Direção tem sido proativa.
Segundo o painel, os critérios de avaliação deviam ser a nível do Ministério. Os alunos
deviam passar sempre, mesmo com as negativas que tivessem na pauta e no final de
ciclo deveriam fazer exame a todas as disciplinas. Há alunos que passam com 42% de
média final numa turma enquanto noutra não passam. Dentro do próprio grupo, 48%
para uns é positiva e para outros é negativa.
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Segundo o painel, as regras e a disciplina são os pontos mais difíceis de articular nas
práticas do Conselho de Turma. As regras ficam bem definidas mas depois cada um faz
à sua maneira. Os alunos sentem, também, em que aulas podem fazer as coisas à sua
maneira.
O Regulamento Interno tem de ser revisto. Há muitos papéis para preencher, aquando
dos problemas disciplinares. Passa muito tempo entre a ocorrência disciplinar e a
atuação. O que se resolve ao enviar os alunos para o GAA (Gabinete de Apoio ao
Aluno)? Esta questão deve ser discutida. Muitos alunos não têm caderneta, ou então
dizem que não têm.
O contacto com o encarregado de educação é muito importante. A Associação de Pais
devia intervir mais junto dos pais.
É impossível controlar os telemóveis na escola. Devia haver um bloqueio dos
telemóveis, em vários casos servem de auxiliar de memória. Metade dos problemas
acabavam à partida se não houvesse telemóveis.
O transporte de bolas na escola também é problemático. Devia haver algumas
restrições. Os alunos deviam requisitar as bolas e não devia ser permitido levá-las para
dentro das salas.
A escola Egas Moniz tem computadores em todas as salas, mas falta papel para
fotocópias e impressão. Não há impressora na sala de trabalho.
As atualizações no Programa ALUNOS devem ser feitas ao fim de semana.
São necessárias mais salas para receber os EE.
Falta eficácia na troca de documentos dentro do Agrupamento.

4.4. PAINEL ASSISTENTES TÉCNICOS

O painel dos Assistentes Técnicos foi constituído por cinco elementos sorteados entre
a totalidade dos funcionários em serviço na secretaria do Agrupamento. A coordenadora
dos serviços foi excluída do sorteio.
Os tópicos centrais da entrevista foram os seguintes: participação na organização
escolar; circulação de informação; serviço de horários; necessidades de formação.
Para o painel, o impacto da constituição do Agrupamento na vida profissional dos
assistentes técnicos foi muito negativo. Em 2012 a transição foi muito difícil pois a
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secretaria passou a organizar cinco escolas com o mesmo número de pessoas que
estavam só para a Stuart e sem o conhecimento de procedimentos relativos às outras
escolas, passando uma imagem de desconhecimento a quem se dirigia à secretaria. Uma
colega que se deslocava da Egas ajudou nesta transição. Só houve melhorias graças a
uma autoformação e adaptação progressiva dos assistentes técnicos, mas continua
complicado.

A participação na organização escolar não existe, não se sentem representados no
Conselho Geral. Existe diálogo com a Direção e confiança na atual Coordenadora de
Serviços.

Há falhas evidentes na circulação de informação. Nas escolas afixam-se informações
que são desconhecidas da secretaria. As informações relevantes devem chegar primeiro
à secretaria, sob pena dos profissionais que aí trabalham serem questionados e
colocados em causa pelos utentes, nomeadamente pelos pais.

O ambiente de trabalho é cordial e existe espírito de colaboração e entreajuda entre os
assistentes técnicos. No entanto, existe um grave desajustamento nos horários. Enquanto
os funcionários da Câmara Municipal têm 35 horas semanais, os funcionários do
Ministério têm 40 horas. Algumas escolas ou agrupamentos minimizaram a situação
enquanto neste Agrupamento não foi tomada qualquer medida para atenuar este
problema.

O horário de atendimento da secretaria é demasiado amplo para o serviço existente.
Era bom fechar mais tempo ao público e ter mais tempo para a gestão interna, pois
ainda se está em fase de adaptação à realidade do agrupamento.
A opção pelo open space tem inconvenientes. As pessoas entram livremente, muitas
vezes sem respeito pela receção. Para além do ruído há pessoas que se exaltam e
provocam um sentimento de insegurança. Os assistentes técnicos preferiam que
existisse uma barreira física.
Na maior parte das vezes a relação com os utentes é normal e pacífica, mas os pais são
os mais complicados.
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De um modo geral, as assistentes técnicas mostram preferência pela gestão por
processos pois “temos um conhecimento mais alargado de todas as áreas e temos forma
de responder com mais eficácia”.
A maior parte da formação é autoformação em partilha com os colegas. Tem existido
formação relativa aos programas informáticos e outras promovidas pela Câmara de
Sintra e pelo Centro de Formação Nova Foco.
A formação mais necessária tem a ver com a legislação laboral sobre docentes e a
legislação sobre os alunos, que estão em mudança permanente. Seria útil a existência de
uma plataforma entre escolas onde se colocassem dúvidas e se encontrassem
esclarecimentos sobre os procedimentos.

Foram sugeridas as medidas seguintes para melhorar os serviços:
- passar para a gestão por processos;
- elaboração de um Manual de Procedimentos específico para a secretaria;
- reforço do material na secretaria a nível de informática e de recursos específicos de
uso corrente, como capas.

4.5. ENTREVISTA PAINEL PROFESSORES

O painel professores foi composto por seis professores do Agrupamento: dois docentes
do 1º Ciclo, um docente da Egas Moniz e três docentes da Stuart. No 1º Ciclo evitou-se
que fossem sorteados dois professores (professoras) da mesma escola. Nos docentes da
Stuart evitou-se que fossem sorteados professores do mesmo departamento.
Os tópicos centrais da entrevista foram os seguintes: relação pedagógica e organização
do processo de ensino/aprendizagem; colegialidade e lideranças; participação na
organização escolar; potencialidades e problemas do agrupamento.

Segundo os professores é cada vez mais difícil gerir a sala de aula porque os alunos
são mais agitados e não cumprem regras. A era da informática e os jogos dizem-lhes
mais do que as matérias. Os professores tentam ir ao encontro da tecnologia, utilizando
powerpoints e jogos de trabalho de sistematização e experimentação. Os pais muitas
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vezes não ajudam, não implementam regras. O espaço físico também é muito
complicado, não ajuda.
As turmas são grandes o que dificulta as aprendizagens. Os alunos são cada vez mais
imaturos e menos responsáveis, sem hábitos de trabalho. Há muitos casos específicos,
alunos hiperativos com medicação dentro da sala de aula e alunos com necessidades
educativas especiais. Os contextos sociais condicionam as aprendizagens. O fator turma
é muito condicionante. Há pouca articulação pedagógica nas várias áreas disciplinares.
É muito difícil trabalhar em equipa. Há disciplinas com pouca carga horária no
currículo.
As situações de indisciplina nem sempre são analisadas no sentido de desenvolver
estratégias de melhoria. A legislação tirou o poder aos professores. Os pais têm
exigências sem cabimento.

A cooperação

é pouco

institucionalizada entre

professores/funcionários/ pais. Há poucos espaços e condições de partilha e reflexão. As
medidas não dão em nada, o castigo tem que ser pedagógico. Burocratizaram muito a
educação. O Agrupamento tem tentado promover o sucesso mas é muito difícil cumprir
os programas. Os conceitos e conteúdos estão desadequados às idades dos alunos. O
docente deveria ter mais tempo para se atualizar, para fazer formação.
Os apoios são essenciais, mas há muita falta de assiduidade por parte dos alunos. Há
disciplinas que não têm direito a apoio e precisavam.
Os recursos materiais e técnicos são muito maus. Não há projetores, nem
computadores disponíveis e a nível físico os equipamentos estão em péssimo estado.
Existe um excelente clima de trabalho nas escolas do 1º ciclo. Existe, no geral, um
bom ambiente de trabalho, mas deveria haver mais interação, mais interdisciplinaridade.
O mega agrupamento é uma realidade que não existe.
A informação chega aos departamentos, mas as reuniões são muito complicadas quando
há várias disciplinas no mesmo departamento. Com o alargamento do Departamento
aumentaram as burocracias. Nas escolas do 1º ciclo tem havido uma evolução muito
positiva nas reuniões de departamento com a partilha de experiências.
Nem sempre os professores são ouvidos ou questionados. As decisões já estão
tomadas. Não há participação, discussão, consciência ativa e crítica.
A abertura às sugestões e participação de outros depende muito de quem está a
representar o Departamento. Tem havido algumas lutas. A pessoa leva as coisas como
ato consumado. Esta escola (Stuart) tem uma tradição de não participação.
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A direção tem uma visão do trabalho dos professores muito centrada nos mesmos,
considerando que o professor pode sempre resolver tudo.
Não há uma identidade que una as escolas. Faz sentido haver cooperação, mas isso
poderia ser feito sem o Agrupamento. Criaram-se centros escolares só para otimizar os
recursos.
Há falta de cuidado na elaboração dos horários. Os horários deviam estar mais
arrumados. Há horários com muitos níveis. No ano passado não se respeitou a vontade
dos professores, neste ano (2015-2016) só houve dois departamentos que fizeram a
distribuição. Houve horários que não foram atendidos, mas no geral foram respeitados.
Há falhas também nos funcionários, faltam recursos humanos.
Deveria atender-se mais ao horário dos alunos. Nós perdemos alunos/turmas por causa
dos horários deste ano, por estar tudo de tarde ou de manhã. Há alunos que saíram da
escola porque eram ginastas federados. A atribuição das turmas é continuidade ou é o
diretor que escolhe.
Devia haver espaços onde as pessoas conversassem sobre a escola, espaços de livre
debate. Não há espaço de partilha. O Agrupamento é artificial, não ajuda nada e
aumentou a desconfiança em vez de reforçar a união.

4.6. ENTREVISTA PAINEL ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

O painel Encarregados de Educação foi definido à partida da seguinte forma. Seriam
selecionadas para sorteio duas turmas de 1º Ciclo de escolas diferentes, uma turma de 2º
Ciclo da Egas, uma turma de 3º Ciclo da Stuart e duas turmas de Ensino Secundário da
Stuart. Das turmas sorteadas seria indicado um dos representantes dos pais por escolha
do diretor de turma. O painel ficou então constituído por uma encarregada de educação
do 3º ano, uma do 4º ano, uma do 6º ano, uma do 9º ano, uma do 10º ano e uma do 12º
ano. A informação seguiu via diretores de turma e depois por mail com a confirmação
da presença por mail ou telefone. No entanto, sem aviso atempado, verificou-se a
ausência de duas das encarregadas de educação (3º e 6º anos), o que prejudicou a
representatividade do painel.
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Os tópicos centrais da entrevista foram os seguintes: participação na organização
escolar; acompanhamento e supervisão dos educandos; relação com o diretor de turma;
visão da escola e do agrupamento.

Todas as encarregadas de educação do painel se voluntariaram para serem
representantes dos Encarregados de Educação da turma dos seus educandos. Afirmaram
ter tido ao longo das suas funções poucos contactos com os Encarregados de Educação
que representavam, uma vez que estes contactavam preferencialmente com os Diretores
de Turma ou com o Professor no 1º ciclo. Consideraram ter pouca participação na
escola quer porque não são chamados a ter um papel muito representativo, quer porque
a vida profissional não o permite. Sugeriram que deveria haver mais reuniões dos
Representantes dos E.E. com os D.T. e a realização de Assembleias de Representantes
dos E.E. (Stuart).
Na escola do 1º ciclo, Casal da Barôta, considerou-se que os pais, neste ano letivo,
tiveram um impacto muito grande na escola e aumentou o número de inscritos na
Associação de Pais.
O painel considerou úteis e importantes as reuniões de E.E. da turma, onde é feito um
apanhado da situação dos alunos, sendo também uma forma de contactarem com os
outros pais. As reuniões do 1º ciclo (Casal da Barôta) são normalmente depois das
férias, sendo que os E.E. gostariam de receber indicações de como trabalhar com os
filhos durante as férias e assim é impossível...
Todos os inquiridos referem conversar assiduamente com os seus educandos sobre a
vida escolar, notas dos testes, comportamento, e caso existam dúvidas, aconselham os
seus filhos a falar com os professores. No 1º ciclo a professora escreve as informações
no caderno, assim como as notas, e os pais assinam.
Todos consideraram que a caderneta escolar é um meio eficaz de comunicar com os
professores. Referiram que no início do ano nunca há cadernetas (Stuart).
Todos consideraram que os pais devem estabelecer regras em casa e que isso
contribuirá para que os alunos cumpram regras na escola. Referiram que quando há
professores que não sabem impor respeito, os alunos são mais conversadores e menos
atentos. Salientaram que os alunos preferem e respeitam os professores mais exigentes,
não os mais autoritários (Stuart).
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Referiram que nem todos os funcionários sabem lidar com os alunos, devia haver
formação para os assistentes operacionais. Na entrada da escola nem sempre atendem
adequadamente (Stuart).
No 1º ciclo (Casal da Barôta) há mais alunos nos intervalos o que dificulta a vigilância.
A escola funciona num único turno e os alunos estão a perder regras porque os
funcionários estão mais divididos. Nota-se os que os alunos estão mais excitados ao fim
do dia.
Na Stuart os encarregados de educação presentes no painel afirmam que os seus
educandos não comem no refeitório porque a comida não é boa. O bar funciona mal e a
comida é cara.
No Casal da Barôta, a comida é boa, mas há falta de funcionários a acompanhar.
Todos disseram que os seus filhos utilizam regularmente a biblioteca e que funciona
bem.
Segundo os inquiridos, o Diretor de Turma tem que ser um professor com bom senso,
organizado, e que conheça bem os alunos. Deve ter tempo para os alunos e
disponibilidade para os pais (Stuart).
Todos contactam regularmente com o Diretor de Turma/ Professor Titular.
A escolha da escola foi feita de acordo com a proximidade de casa e as boas
referências.
A relação com a escola é positiva, não há razão de queixa dos serviços da secretaria, os
seus educandos têm boa relação com os funcionários de ação educativa (Stuart).
Na Barôta o relacionamento com as assistentes operacionais é bom, a secretaria nem
sempre passa informações de forma correta.
Todos os membros do painel recomendariam o Agrupamento a outros E.E.
Os encarregados de educação da Stuart salientaram a importância de haver segurança
nas proximidades da escola. Uma das encarregadas de educação referiu que devia haver
mais cuidado na distribuição de repetentes pelas turmas.
Na Barôta as Atividades de Enriquecimento Curricular foram colocadas todas à mesma
hora, para todas as turmas o que é considerado um erro. São muitos alunos a ter a
mesma AEC à mesma hora. Devia haver mais cuidado na distribuição das AEC.
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4.7. ENTREVISTA PAINEL ASSISTENTES OPERACIONAIS

O painel Assistentes Operacionais foi constituído por sorteio de um(a) assistente
operacional para cada escola do Agrupamento, com exceção da Stuart em que foram
sorteados dois (duas) assistentes operacionais. O painel veio assim a compor-se de seis
assistentes operacionais, tendo-se evitado a integração de Coordenadores no sorteio.
Todas as assistentes operacionais compareceram na entrevista.
Os temas centrais da entrevista foram os seguintes: condições de trabalho; participação
na organização escolar; relação com os alunos e com os professores; necessidades de
formação.

As assistentes operacionais salientaram a variedade e multiplicidade de tarefas e
funções que desempenham, implicando uma mistura de vigilância, limpeza, serviço de
bar, serviço de apoio aos alunos. No caso do 1º ciclo as assistentes operacionais
acompanham também as visitas de estudo.
No geral as assistentes operacionais estão satisfeitas com as tarefas que desempenham,
com a distribuição de serviço e com os horários. Referem, porém, que, por vezes, o
serviço é mal distribuído e que há colegas que trabalham mais do que outros. Em
determinadas situações o serviço ultrapassa os horários e nem sempre os trabalhadores
podem usufruir das pausas a que têm direito.
Existem oportunidades para as assistentes operacionais apresentarem as suas ideias,
opiniões ou propostas de melhoria de serviço, quer em reuniões formais (no início do
ano), quer a nível informal. As reuniões com a Coordenadora e com a Direção diferem
de escola para escola. No início do ano é habitual existir uma reunião que não se repete
ao longo do ano a não ser por razões excecionais. No entanto, os efeitos dessa
participação não se concretizam. Apesar de sentirem que são ouvidos, as suas ideias,
opiniões ou propostas não são tidas em conta na tomada de decisão.
A representação no Conselho Geral não tem reflexo no grupo dos assistentes
operacionais, pois a informação não passa.
A circulação de informação interna, por exemplo sobre as faltas dos professores ou
sobre visitas de estudo, é insuficiente, sobretudo na Escola Secundária Stuart
Carvalhais. No 1º Ciclo e na Escola Egas Moniz a circulação é considerada mais eficaz.
A circulação da informação externa sobre as leis e os direitos sindicais chega de várias
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formas. No 1º Ciclo através da Câmara Municipal, depois pelo Coordenador de
Estabelecimento e pela secretaria. Na Egas através da secretaria e da coordenação. Na
Stuart a informação não circula da melhor forma, a reunião inicial com o Diretor e a
Coordenadora é insuficiente. Normalmente a informação chega de modo informal, a
partir das colegas da secretaria.

Na relação com os alunos há, em geral, proximidade e colaboração, existindo muitas
vezes um carácter afetivo nessa relação.
A relação com os professores é uma relação de entreajuda, não havendo qualquer razão
de queixa.
Alguns alunos criam conflitos e não respeitam os assistentes operacionais.
Os alunos solicitam apoio e ajuda quando estão doentes ou perturbados por conflitos
com os colegas. Muitas vezes sabem-se coisas graves que se passam em casa.
Os professores solicitam, essencialmente, material para o trabalho e, em casos
disciplinares, o acompanhamento do aluno para o Gabinete de Apoio ao Aluno.
Em caso de indisposição de alunos ou professores é também solicitada a intervenção
do assistente operacional.
As entrevistadas, na sua maioria, já realizaram Ações de Formação. Algumas das
assistentes operacionais foram escolhidas por sorteio, outras fizeram por sua própria
iniciativa. Entre as Ações de Formação consideradas mais necessárias foram apontadas
as seguintes: Trabalhos Manuais, Prevenção de Bullying, Primeiros Socorros,
Necessidades Educativas Especiais, Gestão de Conflitos, Dinamização do Recreio.
O sistema de avaliação de desempenho não é considerado motivador e é considerado
injusto em muitas situações. Questionam: “Como é que nos podem avaliar se não nos
acompanham?”.
As sugestões para uma melhoria imediata do trabalho passam pela criação, ou
aperfeiçoamento quando já existe, da sala de funcionários, pela existência de batas para
o serviço e pela utilização de aspirador em vez das tradicionais vassouras nas limpezas
das salas.
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5. DOMÍNIOS: PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS

5.1. RESULTADOS
5.1.1. PONTOS FORTES

Resultados Académicos
O Perfil de Autoavaliação das várias escolas do Agrupamento aponta para a convicção
generalizada de que os resultados académicos globais não são um problema mas um
ponto forte do Agrupamento, reforçada pelos resultados da avaliação externa do Ensino
Secundário que coloca, quase todos os anos letivos, a Escola Secundária Stuart
Carvalhais no primeiro lugar do ranking das escolas públicas do concelho de Sintra
(156º a nível nacional, em 2015, segundo o Ranking do jornal Público) 2.
Mas o Perfil de Autoavaliação (fevereiro de 2014) da Stuart e da Escola Básica N.º 2
de Massamá apontavam uma perspetiva de evolução negativa. Os dados seguintes
contrariam, em parte, essa perspetiva negativa, mas confirmam tendências irregulares e
contraditórias em alguns anos de escolaridade (6º, 7º e 8º anos).

QUADRO 1 - Resultados escolares no 1º Ciclo

Agrupamento
Taxa de Insucesso (%) - 1º Ciclo

Ano Letivo

2012
2013
2014
2015

2013
2014
2015
2016

1º
0,4
0
0
0

2º
2,5
3,9
5,4
2

3º
3,3
0
5,5
0

4º
1,5
1
0,4
1

2

Inserimos em anexo os resultados da avaliação externa dos exames nacionais de 2015 do 4º, 6º, 9º anos
e do Ensino Secundário. A nossa fonte é o jornal Público (in www. Publico.pt/ranking-das-escolas2015/listas) que consideramos ter a abordagem mais rigorosa e equilibrada
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Gráfico 1
Evolução de Resultados no 1º Ciclo - Taxa de Insucesso
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QUADRO 2 – Evolução de Resultados Escolares - 2º Ciclo

Agrupamento
Taxa de Insucesso (%)
- 2º Ciclo

Ano Letivo

2012
2013
2014
2015

2013
2014
2015
2016

5º
7,2
1,9
7,6
3,8

6º
12,2
10,9
6,1
9,1

Gráfico 2
Evolução Resultados 2º Ciclo
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QUADRO 3 – Evolução de Resultados escolares - 3º Ciclo

Agrupamento
Taxa de Insucesso (%)
- 3º Ciclo

Ano Letivo

2012
2013
2014
2015

7º
7,3
15,7
10,5
15,1

2013
2014
2015
2016

8º
10,6
9,9
11,2
5,7

9º
21,6
17,9
8,3
9,5

Gráfico 3
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QUADRO 4 – Evolução de Resultados Escolares - Secundário

Ano Letivo

2012
2013
2014
2015

2013
2014
2015
2016

Agrupamento
Taxa de Insucesso (%)
- Secundário
10º
24,1
21,7
21,4
16,6

11º
14,1
11,6
10,4
9

12º
38,7
34,3
25,9
18,9
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Gráfico 4 – Taxa de Insucesso no Secundário
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Comparação Resultados (2014-2015): Agrupamento de Escolas de Massamá –
Resultados Nacionais
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A comparação com os resultados nacionais da avaliação do ensino regular nas escolas
públicas no ano de 2014-2015 consolida a ideia de que os resultados são um ponto forte
do Agrupamento, mas com algumas exceções.
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Metas do Projetos Educativo
O Projeto Educativo do Agrupamento apontava para algumas metas em termos de
resultados académicos para o ano letivo de 2015-2016.
No quadro que se segue apresentamos as metas do Projeto Educativo em termos de
melhoria de resultados, comparando o valor esperado com o valor obtido no ano letivo
em que termina a vigência deste Projeto Educativo.

QUADRO 5 – Metas do PE e sua consecução

4º Ano
6º Ano
9º Ano
12º Ano

TAXA de Insucesso
%
2012-2013
Referência inicial Meta PE
1,5
-1,5
12,2
-4
21,6
-6
38,7
-5

Valor esperado Valor obtido 2015-2016
0
1
8,2
9,1
15,6
9,5
33,7
18,9

A superação das metas específicas do Projeto Educativo para o 9º e 12º anos, passados
os três anos da sua vigência, mostra uma melhoria significativa de resultados no final do
3º Ciclo e Secundário. Subsiste ainda alguma dificuldade em alcançar, ou manter (foram
alcançadas no ano letivo 2014-2015), as metas de redução do insucesso relativas ao 4º e
6º anos.

Satisfação da Comunidade Educativa
Os inquéritos e as entrevistas mostram que os encarregados de educação e os alunos se
mostram satisfeitos com a sua escola respetiva a nível do ensino e da relação social.
Para os encarregados de educação, os professores são considerados bons profissionais
(4,23) e o ensino é um ensino de qualidade (4,17). Para os alunos prevalece o gosto pela
frequência da sua escola (3,70) sustentada também na exigência e no apoio dos
professores, bem como na boa relação com estes (3,70), com os funcionários (3,98) e
com os colegas (4,24). Nas entrevistas em painel, apesar das críticas, alunos e
encarregados de educação recomendariam a escola e o agrupamento a outros alunos e
encarregados de educação.
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5.1.2. PONTOS FRACOS

Resultados Académicos
Os gráficos 6, 7 e 8 mostram a evolução comparada entre os resultados do
Agrupamento e os resultados nacionais 3 entre os anos letivos 2012-2013 (ano de
instalação do Agrupamento) e os anos letivos 2013-2014 e 2014-2015.
Em 2012-2013 é notório que, no 9º Ano e em todos os anos do ensino secundário, as
taxas de insucesso superam as médias nacionais do ensino público. Esta situação
começa a ser revertida em 2013-2014 em que a taxa de insucesso do Agrupamento só
permanece superior no 9º e 10º Anos. Em 2014-2015 verifica-se essa situação no 10º e
no 8º. Podemos afirmar que nos anos de fim de ciclo (9º e 12º) se conseguiu reduzir
significativamente a taxa de insucesso, porém existem problemas persistentes no 10º
Ano que se atenuaram, entretanto, no ano letivo 2015-2016 (não estão disponíveis os
resultados nacionais deste ano letivo). No ano letivo 2015-2016 agravou-se a taxa de
insucesso do 7º ano.

Gráfico 6
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Os resultados nacionais foram obtidos em www.dgeec-mec.pt. A comparação levou em consideração os
resultados nacionais do ensino público regular.
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Gráfico 7
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Gráfico 8
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A avaliação externa de 2015 confirma também algumas preocupações nos resultados
de uma escola do 1º Ciclo (Xutaria), na disciplina de Português no 9º ano (Egas) (ver o
último anexo) e com algumas quebras significativas entre a classificação interna e a
classificação do exame nacional de algumas disciplinas do ensino secundário. Da
evolução comparada de resultados das médias nacionais dos exames do ensino
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secundário com as médias do Agrupamento é notório o aumento do número de
disciplinas com média de exame inferior à média nacional (três em 2014, seis em 2015)
apesar da estabilização nos rankings nacionais (166º em 2013,137º em 2014 e 156º em
2015) 4.

Cumprimento de regras e disciplina
Os alunos, nos inquéritos e entrevistas, apontam como problemático o ambiente de
aprendizagem na sala de aula (3,24) e reconhecem falhas significativas nos
comportamentos dos alunos e nas formas de gestão desses desvios por parte dos
professores, consideram que “não há respeito pelas regras do Regulamento Interno e
que os alunos só cumprem quando são punidos por não as terem cumprido”.
Os professores consideram que a gestão das questões disciplinares não é um ponto
forte do Agrupamento (3,28) como confirmam que “é cada vez mais difícil gerir a sala
de aula porque os alunos são mais agitados e não cumprem regras” e que a organização
escolar não tem contribuído para articular os procedimentos nem para discutir
abertamente este tipo de problemas.

Participação na vida da Escola/Agrupamento
De uma forma geral constata-se uma grande insatisfação quanto ao modo de
participação dos vários grupos na vida da escola. Assistentes técnicos e assistentes
operacionais não sentem que o modelo de participação seja o mais adequado, nem que
as suas opiniões, podendo ser ouvidas, sejam tidas em consideração.
Encarregados de educação e alunos sentem que a sua participação não é valorizada e
que tipologias como o delegado de turma ou o representante dos pais não são dotadas de
legitimidade efetiva, e reconhecida pela organização, ou de poder concreto de atuação.
Os professores sentem, pelo seu lado, que o modelo atual de administração escolar, e a
constituição artificial de agrupamentos, reduz as possibilidades de participação e reforça
uma tradição de indiferença ou de não participação dos docentes (Entrevista Painel
Professores) na vida coletiva da organização.

4

A classificação dos rankings aqui referida tem por base o tratamento do Jornal Público e que ordena
apenas as escolas com 50 ou mais de 50 provas.
70

5.2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

5.2.1. PONTOS FORTES

Na conclusão do capítulo 3, dedicado aos inquéritos, concluímos que a prestação do
serviço educativo é um ponto forte do Agrupamento.
Na verdade, no que diz respeito diretamente ao ensino, os professores consideram que
as atividades desenvolvidas se adequam às capacidades e ritmos de aprendizagem dos
alunos (4,49), que existe um clima de exigência e incentivo à melhoria do desempenho
(4,15), que se implementam metodologias ativas e experimentais na sala de aula (4,01)
e que a capacidade de comunicação e a criatividade são desenvolvidas nos processos de
sala de aula (4,55). Entre os instrumentos que suportam este ponto forte temos os
critérios de avaliação que são considerados claros e eficazes (4,26) e a partilha e
construção coletiva dos instrumentos de avaliação (4,01).
Poder-se-ia argumentar que, neste caso, os docentes são juízes em causa própria e que
estão na sua habitual posição defensiva. No entanto, os inquéritos e as entrevistas a
alunos e encarregados de educação, a satisfação da comunidade educativa e os próprios
resultados académicos vêm confirmar esta visão.
A informação sobre os alunos e os recursos disponíveis são aproveitados e
rendibilizados, mesmo que se verifiquem falhas na comunicação interna e uma
tendência para a redução de recursos essenciais para as práticas pedagógicas do dia-adia.
De uma forma geral os alunos sentem que podem contar com os professores e com os
apoios fornecidos por cada escola para superar as suas dificuldades (3,87), sendo que
esta confiança global não se aplica à Stuart (3,58), onde as dificuldades e as exigências
se reforçam, sobretudo no Secundário, sem uma resposta plenamente satisfatória.
Os alunos do 1º Ciclo sentem-se particularmente satisfeitos pela forma com funciona a
biblioteca da sua escola – N.º2 Massamá, 4,64; Barôta, 4,67; Xutaria, 4,65 – mas a
opinião dos alunos da Egas e da Stuart não é favorável (3,25; 3,21), como também são
menos os alunos destas escolas que frequentam a biblioteca (2,48; 2,15).
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5.2.2. PONTOS FRACOS

Na prestação do serviço educativo surge como fator de desvalorização e de
problematização a forma negativa como é percecionado o ambiente de aprendizagem e a
eficácia das medidas (articulação de procedimentos ou sanções) que são tomadas para
criar um ambiente protegido e pacífico na sala de aula. O serviço educativo é assim
prejudicado.
Quer no PAVE das várias escolas (com exceção da Barôta), quer nos inquéritos
(menos nas entrevistas) os professores parecem constatar uma progressiva inadequação
dos apoios às dificuldades de aprendizagem. Este sentimento reforça-se perante a
posição no Inquérito aos professores sobre a adequação das respostas educativas às
crianças com necessidades educativas especiais na Stuart (3,30), embora nas restantes
escolas a perceção seja mais positiva (a média global é de 3,61).
A falta de recursos de vária ordem, que será abordada no domínio seguinte (Liderança
e Gestão), é uma constatação de alunos, de assistentes operacionais, de assistentes
técnicos e de professores, tendo sido abordada com mais profundidade nas entrevistas.
A prestação do serviço educativo perde qualidade com a ausência ou o acesso limitado a
recursos tecnológicos que poderiam enriquecer a didática das disciplinas e os modos de
abordagem pedagógica. A impossibilidade de utilizar, de forma programada e
sistemática, computadores e projetores de vídeo na Stuart tem vindo a reforçar a aula
tradicional baseada no manual.
A utilização do refeitório não se poderá classificar diretamente como prestação de
serviço educativo, no entanto, o usufruto escolar de um serviço de refeição pode ser
essencial para o bem-estar dos alunos e para o seu bom desempenho escolar. Na
verdade, no que diz respeito aos refeitórios da Egas e da Stuart os encarregados de
educação têm uma perceção negativa (3,01 e 2,63) e a maioria dos alunos nem sequer os
frequenta (2,72 e 1,81).
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5.3. LIDERANÇA E GESTÃO

5.3.1. PONTOS FORTES

Nas Fichas PAVE das várias escolas um dos pontos positivos em todas as escolas, e
com uma perceção de estabilidade, é o eixo da escola como local profissional
(Processos a nível de escola) em que a questão-chave para debate era: “as experiências e
os conhecimentos profissionais são partilhados e aproveitados para compreender e
melhorar a eficácia da organização”. Assim, parece evidente que os professores sentem
que a sua cooperação colegial, e as suas lideranças, formais ou informais, contribuem
para compreender e melhorar a escola.
Por outro lado, essa satisfação constitui-se também na base na ideia de que a
supervisão existente é a necessária e suficiente (3,98) e que os professores, em geral não
sentem necessidade de um reforço do acompanhamento por parte dos respetivos
coordenadores pedagógicos. Esta visão, no entanto, é contraditória com o
reconhecimento da falta de articulação pedagógica (Entrevista Professores) e com o
sentimento de não participação na tomada de decisão a nível de escola ou Agrupamento.
Uma das lideranças intermédias, a direção de turma, é valorizada por todos os atores, e
surge como o elo essencial para resolver uma grande parte dos problemas das escolas.
Os encarregados de educação ganham, ou perdem, confiança na escola em função do
discurso e da ação do seu diretor de turma. As qualidades exigidas para ser bom diretor
de turma passam pela frontalidade, comunicação e expressividade, pela capacidade de
ouvir e acalmar os ânimos.

5.3.2. PONTOS FRACOS

A constituição do Agrupamento de Escolas de Massamá é vista como uma ato de
vontade da Administração Central e não como um ato de vontade das comunidades
educativas. Assim os professores dificilmente reconhecem uma visão estratégica na
Direção do Agrupamento (3,5), sendo mais evidente o desagrado na Stuart (2,99). Os
professores da Egas e da Stuart também não reconhecem vantagens na constituição do
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Agrupamento para o percurso escolar dos alunos (3,02; 2,62), apesar da opinião ser
mais favorável nas escolas de 1º Ciclo. O Agrupamento é visto como uma unidade
artificial que aumentou a desconfiança em vez de reforçar a união (Entrevista Painel
Professores)
Os professores constatam uma falta de articulação pedagógica nos vários níveis da
organização, apontando como causas os horários, a legislação sobre a gestão escolar, os
espaços disponíveis. As lideranças intermédias não são suficientemente valorizadas
(3,19) pela Direção e a constituição das turmas não é equilibrada nem favorece o
desenvolvimento da relação pedagógica.
Professores, assistentes operacionais e assistentes técnicos mostram-se insatisfeitos
com a eficácia da circulação da informação interna, sobretudo nas escolas Egas e Stuart,
e com a escassez de recursos. No caso dos professores, salienta-se o acesso a fotocópias
e impressões, na Egas, e o acesso a meios informáticos e audiovisuais, na Stuart.
Os assistentes técnicos consideram-se muito prejudicados pela constituição do
Agrupamento, sofrendo diretamente o impacto mais negativo da sua constituição. Por
isso não se consideram tidos em consideração na organização (2,17), nem valorizados
do ponto de vista profissional, sentindo-se até desrespeitados (Entrevista Painel
Assistentes Técnicos) na forma como circula a informação interna.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Agrupamento de Escolas de Massamá manteve, e reforçou mesmo em alguns anos
de escolaridade (9º e 12º), o bom nível de resultados académicos, mantendo a imagem
positiva junto da comunidade educativa e superando metas relevantes constantes do seu
Projeto Educativo para 2014-2016.
As Escolas Básicas de 1º Ciclo (N.º 2 Massamá, Barôta e Xutaria) refletem uma
identidade própria, menos marcada pela orientação para os resultados (apesar da notória
subida nos rankings de 2015) e mais centrada na relação pedagógica e na proximidade
com os encarregados de educação. Os docentes e encarregados de educação do 1º Ciclo
apresentam um grau de satisfação mais elevado e uma confiança mais vincada na
prestação do serviço educativo e na constituição do Agrupamento.
Um olhar mais focado na evolução de alguns dos resultados académicos e na visão dos
resultados sociais permite destacar nuvens sombrias no horizonte, nomeadamente na
flutuação de resultados do 6º, 7º e 8º anos e na perceção, de alunos e professores, sobre
o ambiente de aprendizagem.
A tendência pouco satisfatória do ambiente de aprendizagem parece difícil de superar
enquanto subsistirem, ou se agravarem, limitações na articulação pedagógica e
curricular, nos recursos tecnológicos disponíveis e na participação na organização
escolar.
A constituição do Agrupamento acentuou a distância entre a Direção e as escolas, entre
a tomada de decisão e os processos de participação. Alunos, professores, encarregados
de educação e pessoal não docente sentem que a sua participação é pouco valorizada e
que as oportunidades formais se transformam em simulacros de participação, onde é
comunicado, regra geral, o que já está decidido. A “máquina” burocrática adquiriu
maior peso e os problemas de circulação de informação intensificaram-se.
A crescente complexidade da unidade orgânica vai revelando os seus efeitos na
multiplicação de tarefas e no reforço dos constrangimentos da Direção. Por outro lado,
os assistentes técnicos foram sujeitos a um processo de transição brusco, ao sobrepor
escolas, ciclos, públicos e vínculos (autarquia, ministério), ao enfrentar diretamente os
problemas da circulação da informação num contexto turbulento.
Este processo de autoavaliação visou, como objetivo central, proporcionar informação
útil aos diversos atores da comunidade para poderem refletir sobre o seu trabalho e,
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assim, aperfeiçoarem a sua ação no Agrupamento. Para além do conhecimento das
potencialidades e fragilidades do Agrupamento a autoavaliação pretende, assim, ser um
ponto de partida para a melhoria. O Plano de Melhoria deve, no entanto, ser construído
de uma forma mais participada e equilibrada, tendo em consideração que a participação
é mesmo uma das fragilidades detetadas.
No próprio Projeto Educativo do Agrupamento se sublinha a necessidade de “captar a
adesão das pessoas que no seu quotidiano e através da sua ação forte e determinada,
resiliente e refletida, proactiva e libertadora de energias criativas, ajudam a criar e
cumprir o futuro de um serviço público de educação mais pensado, participado e
democrático” (p. 3). Para que se concretize esta adesão das pessoas, julgamos que o
Plano de Melhoria não deve ser construído pela Equipa de Autoavaliação, que tem uma
composição demasiado centrada nos professores e na escola-sede. Para que o serviço
prestado pelo Agrupamento possa ser “mais pensado, participado e democrático”
sugere-se a constituição de núcleos em todas as escolas e o alargamento da sua
composição a alunos, encarregados de educação e pessoal não docente.

Se é verdade que não há avaliação neutra e objetiva, pois como afirma Natércio
Afonso, “toda a avaliação tem um cliente e uma agenda” (2002, p.153) procurámos
responder, sobretudo, a um imperativo institucional e comunitário, na certeza de que,
por mais que os ventos mudem, eles só serão favoráveis se tivermos um rumo definido.
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ANEXOS
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QUADRO REFERENCIAL
(seguindo o Quadro Referencial da IGEC - 2013)

DOMÍNIOS

CAMPOS DE ANÁLISE
A1.Resultados
académicos

A.Resultados
A2.Resultados sociais

REFERENTES
Evolução dos resultados internos

DISPOSITIVOS
Estatística

Evolução dos resultados externos

Estatística

Abandono e desistência

Estatística

Participação na vida da escola e
assunção de responsabilidades

PAVE
Inquérito
Entrevista
Estatística
Inquérito
PAVE

Cumprimento de regras e disciplina
A3. Reconhecimento
da comunidade
B1.Planeamento e
articulação

B. Prestação
do Serviço
Educativo

B2.Práticas de
ensino

Grau de satisfação da comunidade
educativa
Gestão articulada do currículo

Inquérito
Entrevista

Utilização da informação sobre o
percurso escolar dos alunos

Inquérito
Entrevista

Adequação das atividades
educativas e do ensino às
capacidades e ritmos de
aprendizagem das crianças e dos
alunos
Adequação das respostas educativas
às crianças e aos alunos com
necessidades educativas especiais
Exigência e incentivo à melhoria do
desempenho

Inquérito
Entrevista

Metodologias ativas e experimentais
no ensino e nas aprendizagens
Valorização da dimensão artística

B3.Monitorização e
avaliação do ensino
e das aprendizagens

Rendibilização dos recursos
educativos e do tempo dedicado às
aprendizagens
Acompanhamento e supervisão da
prática letiva
Diversificação das formas de
avaliação
Aferição dos critérios e dos
instrumentos de avaliação
Monitorização interna do
desenvolvimento do currículo
Eficácia das medidas de promoção
do sucesso escolar
Prevenção da desistência e do
abandono

Inquérito
Entrevista
PAVE
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
PAVE
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
PAVE
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
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C1.Liderança

C. Liderança
e Gestão
C2.Gestão

Visão estratégica e fomento do
sentido de pertença e de
identificação com o agrupamento
Valorização das lideranças
intermédias
Desenvolvimento de projetos,
parcerias e soluções inovadoras
Critérios e práticas de organização
e afetação dos recursos
Critérios de constituição dos grupos
e das turmas, de elaboração de
horários e de distribuição de serviço
Avaliação de desempenho e gestão
das competências dos trabalhadores
Promoção do desenvolvimento
profissional
Eficácia dos circuitos de informação
e comunicação interna e externa

Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista
Inquérito
Entrevista

80

FICHA
PERFIL DE AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA
ESCOLA SECUNDÁRIA STUART CARVALHAIS

Avaliação
Resultados

++

+

-

--

Evolução
↑
₌ ↓

Resultados escolares

X

X

Desenvolvimento pessoal e social

X

X

Saídas dos alunos

X

X

Processos a nível da sala de aula
O tempo como recurso de
aprendizagem
Qualidade da aprendizagem e do
ensino
Apoio às dificuldades de aprendizagem

X

X

X
1

X
3

3

1

X

Processos a nível de escola
A escola como local de aprendizagem

X

A escola como local social

X

A escola como um local profissional

X

X

Escola e família

X

X

Escola e comunidade

X

X

Escola e trabalho

X

X

4

4
X

O Meio
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FICHA
PERFIL DE AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA
ESCOLA EB 2,3 – EGAS MONIZ

Avaliação
Resultados

++

+

-

--

Evolução
↑
₌ ↓

Resultados escolares

X

X

Desenvolvimento pessoal e social

X

X

Saídas dos alunos

X

X

Processos a nível da sala de aula
O tempo como recurso de
aprendizagem
Qualidade da aprendizagem e do
ensino
Apoio às dificuldades de aprendizagem

X

X

X

X
X

X

Processos a nível de escola
A escola como local de aprendizagem

X

A escola como local social

X

A escola como um local profissional

X

X
1

3

3

X

O Meio
Escola e família

X

X

Escola e comunidade

X

X

Escola e trabalho

X

X
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FICHA
PERFIL DE AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA
ESCOLA EB 1 N.º 2 de Massamá

Avaliação
Resultados

++

Resultados escolares
Desenvolvimento pessoal e social

+

-

--

Evolução
↑
₌ ↓

X

X

X

Saídas dos alunos

X
X

X

Processos a nível da sala de aula
O tempo como recurso de
aprendizagem
Qualidade da aprendizagem e do
ensino
Apoio às dificuldades de aprendizagem

X

X
X
5

X
13

X

Processos a nível de escola
A escola como local de aprendizagem

X

A escola como local social

X

A escola como um local profissional

X
X

X

X

O Meio
Escola e família

X

Escola e comunidade

X

Escola e trabalho

X

X
X
X
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FICHA
PERFIL DE AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA
ESCOLA EB1/JI Casal da Barôta

Avaliação
Resultados

++

+

-

--

Evolução
↑
₌ ↓

Resultados escolares

X

X

Desenvolvimento pessoal e social

X

X

Saídas dos alunos

X

X

Processos a nível da sala de aula
O tempo como recurso de
aprendizagem
Qualidade da aprendizagem e do
ensino
Apoio às dificuldades de aprendizagem

X

X

X

X
X

X

Processos a nível de escola
A escola como local de aprendizagem

X

A escola como local social

X

X

A escola como um local profissional

X

X

Escola e família

X

X

Escola e comunidade

X

X

Escola e trabalho

X

X

X

O Meio
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FICHA
PERFIL DE AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA
ESCOLA EB1/JI da Xutaria

Avaliação
Resultados
Resultados escolares
Desenvolvimento pessoal e social
Saídas dos alunos

++

+

-

--

Evolução
↑
₌ ↓

X

X

X

X

X

X

Processos a nível da sala de aula
O tempo como recurso de
aprendizagem
Qualidade da aprendizagem e do
ensino
Apoio às dificuldades de aprendizagem

X

X

X

X
X

X

X

X

Processos a nível de escola
A escola como local de aprendizagem
A escola como local social
A escola como um local profissional

X

X

X

X

X

X

O Meio
Escola e família
Escola e comunidade
Escola e trabalho

X
X

X
X
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INQUÉRITO. ALUNOS (1º Ciclo – 4º Ano )

Este inquérito integra-se no Plano de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Massamá e é
anónimo. Assim, não deves assinar em parte alguma e deves indicar apenas o nome da Escola que
frequentas.
Assinala com um X o espaço da coluna (lado direito) correspondente ao que consideras mais adequado
para cada afirmação.

2

3

4

Sempre

Às Vezes

1

Muitas
vezes

Raramente

A

Nunca

ESCOLA ______________________________________

5

1. Na sala de aula o ambiente é bom para a
aprendizagem.
2. A minha professora (ou professor)
exigente e rigorosa.

é

3. Quando tenho dificuldades em certas
matérias posso contar com os professores e
com o apoio fornecido pela escola para as
superar.
4. Quando existem problemas na turma posso
contar com o delegado de turma.
5. Frequento a biblioteca da Escola.
6. Uso o refeitório da escola.
7. Estou satisfeito com as refeições servidas no
refeitório.
8. A minha professora (ou professor) ajuda-nos
a resolver os nossos problemas na Escola.

(Continua no verso)
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Concordo

2

3

4

Concordo
Totalmente

Indeciso

1

Discordo

Discordo
Totalmente

B

5

1. Gosto de frequentar a minha escola.
2. Na escola, o mais importante é aprender.
3. Na escola, o mais importante é o convívio
com os colegas.
4. Sinto-me seguro na escola.
5. Relaciono-me bem com os professores.
6. Relaciono-me bem com os funcionários.
7. Relaciono-me bem com os colegas.
8. Os alunos colaboram e participam nas aulas.
9. Estou satisfeito com a forma como funciona a
biblioteca da Escola.

Muito obrigado pela colaboração!
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INQUÉRITO. ALUNOS (2º e 3º Ciclos e Secundário)
Este inquérito integra-se no Plano de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Massamá.
A opinião dos alunos é fundamental para que o Agrupamento possa dar as respostas mais adequadas às
necessidades diagnosticadas e oferecer um serviço de maior qualidade.
Este inquérito é de natureza confidencial e anónima. Deverá assinalar com um X o espaço da coluna
(lado direito) correspondente ao que considera mais adequado para cada afirmação.

2

3

4

Sempre

Às Vezes

1

Muitas
vezes

Raramente

A

Nunca

ESCOLA ______________________________ Ano de escolaridade ______________

5

1. Na sala de aula o ambiente é bom para a
aprendizagem.
2. Os professores da escola são exigentes e
rigorosos.
3. Quando tenho dificuldades em certas
matérias posso contar com os professores e
com o apoio fornecido pela escola para as
superar.
4. Quando existem problemas na turma posso
contar com o delegado de turma.
5. Frequento a biblioteca da Escola.
6. Uso o refeitório da escola.
7. Estou satisfeito com as refeições servidas no
refeitório.
8. O Diretor de Turma ajuda-nos a resolver os
nossos problemas na Escola.
9. Posso contar com a Associação de Estudantes
para resolver dificulades
e/ou promover
atividades na escola .

(Continua no verso)
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Concordo

2

3

4

Concordo
Totalmente

Indeciso

1

Discordo

Discordo
Totalmente

B

5

1. Gosto de frequentar a minha escola.
2. Na escola, o mais importante é aprender.
3. Na escola, o mais importante é o convívio
com os colegas.
4. Sinto-me seguro na escola.
5. Relaciono-me bem com os professores.
6. Relaciono-me bem com os funcionários.
7. Relaciono-me bem com os colegas.
8. Os alunos colaboram e participam nas aulas.
9. Estou satisfeito com a forma como funciona a
biblioteca da Escola.

Muito obrigado pela colaboração!
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INQUÉRITO. Pessoal Docente

A procura de informação e de conhecimento, tendo em vista a melhoria organizacional e o contínuo
aperfeiçoamento da prestação do serviço educativo, é o principal objetivo deste inquérito que se
enquadra no Plano de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Massamá.
Assim sendo, a sua opinião é fundamental para que o Agrupamento possa dar as respostas mais
adequadas às necessidades diagnosticadas e oferecer um ensino de maior qualidade.
Este inquérito é de natureza confidencial e anónima. Deverá assinalar com um X o espaço da coluna
(lado direito) correspondente ao que considera mais adequado para cada afirmação.

ESCOLA ____________________________________
2º

A

□

3º

□

SEC.

□

Sempre

□

Muitas
vezes

1º

Às Vezes

□

Raramente

ED. Inf.

Nunca

CICLO

1

2

3

4

5

1.Sempre que necessário tenho acesso e utilizo
informação pertinente relativa ao percurso escolar dos
meus alunos.
2. As atividades de ensino na sala de aula são
adaptadas e reformuladas tendo em consideração as
capacidades e ritmos de aprendizagem dos alunos.
3. Os alunos com necessidades educativas especiais
dispõem de apoios e programas educativos
adequados.
4.
Implemento
metodologias
ativas
e/ou
experimentais na minha sala de aula.
5. Os recursos disponíveis na escola são aproveitados
e rendibilizados ao serviço da aprendizagem dos
alunos.
6. O serviço prestado pela biblioteca satisfaz as
necessidades de ensino/aprendizagem.
7. Na escola a supervisão da prática letiva é a
necessária e suficiente.
8. Os critérios de avaliação aprovados são claros e
eficazes para avaliar os alunos.
9. Os critérios de avaliação aprovados são demasiado
complexos e pouco eficazes para avaliar os alunos.
90

Nunca

Raramente

Às Vezes

Muitas
vezes

Sempre

A (continuação)

1

2

3

4

5

10. Os instrumentos de avaliação aplicados são
partilhados e coletivamente construídos.
11. Os apoios educativos implementados são eficazes
e contribuem para a melhoria dos resultados.
12. A informação interna circula de forma eficaz.

Indeciso

Concordo

Concordo
Totalmente

1

Discordo

B

Discordo
Totalmente

13. A informação externa relevante é disponibilizada
em tempo útil.
14.A constituição das turmas é equilibrada e favorece
a relação pedagógica.

2

3

4

5

1. Em geral, o ensino é exigente na minha escola.
2. Nos processos de aula preocupo-me com o
desenvolvimento da capacidade de comunicação e da
criatividade dos alunos.
3. Sinto necessidade de um acompanhamento mais
próximo por parte dos coordenadores pedagógicos.
4. As lideranças intermédias são devidamente
valorizadas pela Direção do Agrupamento.
5. O bom desempenho profissional é valorizado pela
Direção do Agrupamento.
6. A forma como os professores gerem as questões
disciplinares é um ponto forte da minha escola.
7. Sinto que a minha autoridade na sala de aula é
apoiada pela Direção do Agrupamento.
8. A Direção do Agrupamento evidencia na sua ação
uma visão estratégica para o Agrupamento.
9. A constituição do Agrupamento apresenta
vantagens para o percurso escolar dos alunos.

Muito obrigado pela colaboração!
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INQUÉRITO. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

A procura de informação e de conhecimento, tendo em vista a melhoria organizacional e o contínuo
aperfeiçoamento da prestação do serviço educativo, é o principal objetivo deste inquérito que se
enquadra no Plano de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Massamá.
Assim sendo, a sua opinião é fundamental para que o Agrupamento possa dar as respostas mais
adequadas às necessidades diagnosticadas e oferecer um ensino de maior qualidade.
Este inquérito é de natureza confidencial e anónima.
Assinale com um X o espaço da coluna (lado direito) correspondente ao que considera mais adequado
para cada afirmação.

Escola

_____________________________________

Médio

Muito

Bastante

1

Pouco

A

Muito
Pouco

Ano de escolaridade do educando ________________

2

3

4

5

1. Conheço os meus direitos e deveres enquanto
encarregado de educação.
2. Conheço os critérios de avaliação que são
aplicados na classificação do meu educando.

(Continua no verso)
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Raramente

Às Vezes

Muitas
vezes

1

2

3

4

Discordo

Indeciso

Concordo

2

3

4

Sempre

Nunca

B

5

1

Concordo
Totalmente

C

Discordo
Totalmente

1. O diretor de turma, ou professor titular de turma
(1º Ciclo), é o elo mais importante para acompanhar
a vida escolar do meu educando.
2. Tenho acesso, em tempo útil, à informação sobre
as faltas do meu educando.
3. A informação que me chega sobre o serviço
prestado no refeitório da Escola é positiva.
4. A informação que me chega sobre o serviço
prestado na Bibiloteca escolar é positiva.
5. Participo assiduamente nas reuniões de turma
do(s) meu(s) filho(s)/educando(s).
6. O contacto com a escola é fácil.

5

1. Os encarregados de educação são considerados
importantes e bem-vindos nesta escola.
2. Os professores da escola são bons profissionais.
3. O ensino da escola é um ensino de qualidade.
4. Sinto que o meu educando está seguro na escola.
5. Acompanho, de forma sistemática, o trabalho
escolar do meu educando.
6. A escola é eficaz no controlo disciplinar dos
alunos.

Muito obrigado pela colaboração!
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INQUÉRITO. Pessoal não Docente
A procura de informação e de conhecimento, tendo em vista a melhoria organizacional e o contínuo
aperfeiçoamento da prestação do serviço educativo, é o principal objetivo deste inquérito que se
enquadra no Plano de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Massamá.
Assim sendo, a sua opinião é fundamental para que o Agrupamento possa dar as respostas mais
adequadas às necessidades diagnosticadas e oferecer um serviço de maior qualidade.
Este inquérito é de natureza confidencial e anónima. Deverá assinalar com um X o espaço da coluna
(lado direito) correspondente ao que considera mais adequado para cada afirmação.

_____________________________________

2

3

Sempre

1

Muitas
vezes

A

□
Às Vezes

Assistente Administrativo

Raramente

□

Assistente Operacional

Nunca

Escola

4

5

1. A distribuição de serviço e os horários são
adequados ao bom funcionamento da escola.
2. A circulação de informação interna é clara e
eficaz.
3. A informação externa é disponibilizada em
tempo útil.
4. A relação entre o pessoal não docente e os
alunos é pacífica.
5. Os alunos contribuem, em geral, para a
conservação, higiene e segurança da escola.
6. São disponibilizadas Ações de Formação
ajustadas às necessidades de formação do pessoal
não docente.
7. A Direção preocupa-se em facilitar aos
funcionários os recursos necessários para o seu
desempenho.
(Continua no verso)
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Concordo

2

3

4

Concordo
Totalmente

Indeciso

1

Discordo

Discordo
Totalmente

B

5

1. O pessoal não docente é respeitado e tido
em consideração na organização da escola.
2. A forma de participação do pessoal não
docente na organização escolar (Agrupamento)
é adequada.
3. A Direção utiliza
e rentabiliza as
competências pessoais e profissionais do
pessoal não docente, ao serviço da escola.
4. As chefias do pessoal não docente, em
conjunto com o pessoal respetivo, identificam
problemas e definem medidas para a sua
resolução.

Muito obrigado pela colaboração!
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GUIÃO DE ENTREVISTA
- Painel Alunos (Delegados – Associação)

BLOCOS

OBJECTIVOS

TÓPICOS ORIENTADORES

ESPECÍFICOS
1. Analisar a função (ou funções) do
delegado de turma
A. Participação na
organização
escolar

•
•

2. Analisar a função (ou funções) da
Associação de Estudantes

•

•

B. Ambiente de
aprendizagem

C. Regras e
disciplina

1. Identificar o “bom” ambiente de
aprendizagem

•

2. Identificar o “bom” ambiente na
relação pedagógica (professor-alunos)

•

1. Reconhecer normas e regras

•

2. Reconhecer a autoridade do professor

•
•

3. Identificar situações e problemas de
indisciplina

D. Segurança na
escola e na
proximidade da
escola

1. Identificar problemas de segurança no
contexto escolar
2. Analisar os principais focos de
insegurança

•
•

forma e/ou método de eleição do
delegado de turma
expetativas dos eleitos versus
expetativas de alunos e professores
mobilização (campanha) para as
eleições para a Associação de
Estudantes
possibilidades e limitações da ação
associativa

fatores
favoráveis
e/ou
desfavoráveis à construção de um
ambiente de aprendizagem
práticas propiciadoras de uma boa
relação pedagógica
fatores geradores de antagonismo
e conflito na sala de aula
fatores de superação do conflito
aspetos cruciais do Regulamento
Interno (interpretação do
incumprimento sistemático de
algumas regras)

fatores de insegurança
possível contributo dos delegados
de turma e da Associação de
Estudantes para reforço da
segurança

FINAL: a Escola é recomendável?
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GUIÃO DE ENTREVISTA
– Painel Diretores de Turma

BLOCOS

OBJECTIVOS

TÓPICOS ORIENTADORES

ESPECÍFICOS
1. Caracterizar o papel de Diretor de
Turma.
A. Relação

•
•

2. Caracterizar a relação Pais-DT.

Pais-DT-Escola

3. Caracterizar a relação DT-Escola
(via Direção e Coordenação DTs)
1. Avaliar a coordenação do DT no
Conselho de Turma.

•
•
•
•
•

B. Relação

2. Avaliar o funcionamento do Conselho
de Turma.

DT-Conselho de
Turma

3. Avaliar a cooperação do CT com o DT.

•
•
•

1. Avaliar as estratégias de promoção do
sucesso.
C. Articulação
Pedagogia/

2. Avaliar o contributo das estruturas de
gestão e de orientação pedagógica.

/Avaliação
3. Avaliar os critérios gerais de avaliação
como instrumento pedagógico.
1. Reconhecer a importância do RI e os
problemas na sua aplicação.
D. Regras e
disciplina

•
•
•
•

•
•

2. Avaliar o grau de eficácia das medidas
disciplinares.

•
•

Representação da Escola –
“mediador” e “amortecedor”.
Clima de escola – confiança
interna.
Circulação de informação.
Reuniões de Pais e entrevistas
individuais.
Abertura ou fechamento em
relação aos EEs.
Formas
de
contacto
e
comunicação (entre pares).
O exercício do DT visto pelos
pares.
Estabelecimento
de
regras
comuns.
Cooperação
nas
reuniões
formais.
Cooperação na elaboração de
documentos.
Recursos tecnológicos.
Apoios pedagógicos.
Conselho
Pedagógico/Direção/Coordenaçã
o DTs.
Critérios de retenção.

Ambiente escolar – focos
problemáticos.
Situações de indisciplina –
análise, estratégias.
Procedimentos disciplinares.
Perceção da evolução da
indisciplina na
escola/agrupamento.

Final – Acha que tem o perfil adequado para o cargo de DT?
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GUIÃO DE ENTREVISTA
– Painel Assistentes Técnicos

BLOCOS

OBJECTIVOS

TÓPICOS ORIENTADORES

ESPECÍFICOS

A. Participação na
organização
escolar

1. Avaliar as condições de
representação e participação no
Agrupamento.

B. Circulação da
informação

2. Aferir o grau de eficácia da
circulação da informação.

C. Serviço e
horários

3. Avaliar as razões da
insatisfação na distribuição de
serviço e nos horários.

D. Necessidades
de formação

4. Aferir as necessidades de
formação.

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Impacto da constituição do
Agrupamento nos Serviços
Administrativos.
Formas de participação ou de
representação no Agrupamento.

Exemplos de falhas na circulação
de informação interna e externa.
Consequências dessas falhas.
Sugestões para melhorar.

Distribuição/atribuição de
funções.
Horários (SASE, 35/40 horas).
Acessibilidade dos utentes.

Áreas de Formação.
Relação Formação – Funções
atribuídas.
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GUIÃO DE ENTREVISTA
– Painel Professores

BLOCOS

OBJECTIVOS

TÓPICOS ORIENTADORES

ESPECÍFICOS

A. Relação
Pedagógica –
organização do
processo de
ensinoaprendizagem

1. Identificar áreas
problemáticas na relação
pedagógica
2. Caracterizar os meios e as
estratégias promotoras do
sucesso escolar

•
•
•
•

•
B. Colegialidade
e lideranças

1. Caracterizar o clima de escola,
entre docentes
2. Avaliar o grau de satisfação em
relação às lideranças intermédias

C. Participação na 1.
Identificar
espaços
de
organização
participação
escolar
2. Avaliar a abertura da direção à
participação dos docentes

D. Agrupamento
– problemas e
potencialidades

1. Caracterizar as potencialidades
do Agrupamento
2. Identificar bloqueios na
integração/articulação das escolas
do agrupamento

•

•
•
•

•
•
•
•

ambiente de aprendizagem –
potencialidades e dificuldades
controlo disciplinar
resultados escolares
utilização de recursos materiais e
humanos
clima de
colaboração/cooperação (no
grupo disciplinar e no conselho
de turma)
liderança intermédia –
acompanhamento, supervisão,
iniciativa

formas de participação dos
docentes
áreas e temáticas de intervenção
dos docentes
disfuncionalidades

Projeto Educativo
visão estratégica da Direção do
Agrupamento
potencialidades e problemas do
Agrupamento
bloqueios na
integração/articulação
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GUIÃO DE ENTREVISTA
– Encarregados de Educação

BLOCOS

OBJECTIVOS

TÓPICOS ORIENTADORES

ESPECÍFICOS
1. Caracterizar a função do
Representante de Turma.
A. Participação na
organização escolar
2. Relacionar a participação
individual com a participação
associativa.

•
•
•
•
•
•

B. Acompanhamento e 1. Descrever e avaliar a
supervisão dos
intervenção parental na vida
educandos
escolar dos educandos.

C. Relação com o
Diretor de Turma

1. Caracterizar a relação com o
Diretor de Turma ou Professor
Titular de Turma.

•
•
•
•
•
•
•

•
1. Avaliar o funcionamento da
escola.
D. Visão da Escola e
do Agrupamento

2. Avaliar o funcionamento do
Agrupamento.

•
•

Formas de participação dos
pais (ou EE)
Processo de escolha do RT
Contactos com os EE
Abertura da escola à
participação parental
Associativismo Parental
Formas e processos de
acompanhamento do
educando
Assiduidade e pontualidade
Disciplina e indisciplina
Biblioteca
Refeitório
Função do Diretor de Turma
(para que serve ou para que
devia servir)
Contacto com o DT ou PTT
Reuniões de pais

Critérios para a escolha da
escola
Opinião geral sobre a escola
Vantagens e desvantagens do
Agrupamento
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GUIÃO DE ENTREVISTA
– Assistentes Operacionais

BLOCOS

OBJECTIVOS

TÓPICOS ORIENTADORES

ESPECÍFICOS

A. Condições de
Trabalho - Serviço e
Horários

1. Avaliar o tipo de tarefas
atribuídas
2. Avaliar a distribuição de serviço
e os horários
3. Identificar problemas e
dificuldades
1. Caracterizar as oportunidades de
participação
na
vida
da
escola/agrupamento

B. Participação na
Organização Escolar

C. Relação com os
alunos e com os
professores

D. Necessidades de
Formação

2.Avaliar
as
formas
de
representação
Aferir a eficácia da circulação de
informação

1.Caracterizar a relação com
alunos/professores
2. Identificar problemas na relação
com os alunos ou com os
professores
3. Identificar o tipo de intervenção
mais solicitada por alunos e
professores

1.Aferir as necessidades de
formação

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Limpeza
Vigilância
Circulação de
informação/comunicação
interna
Critérios de distribuição de
serviço

Momentos e oportunidades de
participação
Representação no Conselho
Geral
Critérios de distribuição de
serviço

Proximidade com os alunos
Proximidade com os
professores
Conflitos
Solicitações (de serviço ou para
além do serviço)

Ações de formação já
frequentadas
Áreas de formação mais
carenciadas
Outras ações de formação
necessárias
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Rankings de Escolas
- Evolução das Escolas do Agrupamento (de acordo com o tratamento do Jornal Público,
considerando as escolas com 50 ou mais de 50 provas)
Secundário
Stuart
9º ANO
Stuart
Egas
6º ANO
Egas
4º ANO
Nº2 Massamá
Barôta
Xutaria

2013

2014

2015

166º

137º

156º

2013

2014

2015

411º
97º

344º
175º

323º
600º

2013

2014

2015

292º

341º

446º

2013

2014

2015

679º
666º
698º

770º
1035º
1171º

483º
423º
738º

Ranking das DISCIPLINAS (ensino secundário) – 2015

Posição

Disciplinas
Português
Matemática A
Biologia e Geologia
Física e Química
História A
Geografia A
MACS
Filosofia

Posição
Concelho
Nacional
Sintra
286º
148º
157º
150º
65º
210º
275º
339º

2º
1º
1º
3º
1º
3º
5º
7º

Média
Stuart

Média
Nacional

10,94
12,93
9,39
10,69
12,58
11,46
10,98
9,02

11,0
12,0
8,9
9,9
10,7
11,2
12,3
10,8
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Ranking das DISCIPLINAS (9º Ano) – 2015

Total nacional: 1225 escolas (públicas e privadas)
Disciplinas
Total
Português
Matemática

Posição

Posição
Concelho
Nacional
Sintra
Egas Stuart Egas Stuart
1141º 460º 29º
9º
340º 376º
6º
7º

Média
Egas

Média
Stuart

2.64
2.90

3.12
2.85

Ranking das DISCIPLINAS (6º Ano) – 2015

Total nacional: 1163 escolas (públicas e privadas)
Posição
Nacional

Posição
Concelho
Sintra

Média
Egas

636º
462º

12º
10º

3.07
2.86

Disciplinas

Português
Matemática

Ranking das DISCIPLINAS (4º Ano) - 2015
Total nacional: 4173 escolas (públicas e privadas)

Disciplinas
Português
Matemática

Posição
Nacional
N.º2 Barô. Xut.
1089º

Posição
Concelho Sintra
Média
N.º2 Barô. Xut. N.º2 Barô. Xut.

1032º 1913º

24º

20º

38º

3.60

3.61

3.4

1814º 1544º 2149º

35º

27º

42º

3.13

3.21

3.02

(in www. Publico.pt/ranking-das-escolas-2015/listas)
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