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1 - INTRODUÇÃO 
 

 

“A avaliação de Escola é um processo que se reveste de enorme complexidade porque 

se, por um lado, é sempre um ato inacabado (devido à constante mutação da Escola), 

por outro lado, é sempre um ato interpretativo que resulta de diferentes olhares que se 

podem ter sobre a Escola, decorrentes dos referenciais utilizados, cada um privilegiando 

uma determinada perspetiva. Neste sentido, em qualquer proposta de avaliação é 

fundamental a definição do ponto de vista para que se possa conhecer o 

fim da avaliação, a razão por que se avalia, e em referência a quê o objeto é avaliado.” 

(Correia, 2010) 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 31/2002, artigo 6.º, “A autoavaliação tem 

carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da 

administração educativa…”. Mais especificamente, a sua alínea a) refere a 

análise ao “Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara 

e concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, 

tendo em conta as suas características específicas”. 

O Projeto Educativo do Agrupamento e o seu contrato de autonomia têm 

como objetivo principal fazer com que o agrupamento garanta um serviço público 

de educação eficaz e de qualidade e criar condições para a promoção do 

sucesso escolar, melhorando qualidade do percurso educativo e dos resultados 

escolares tanto na avaliação externa como interna.  

No início deste ano letivo e após a apresentação e discussão  do relatório 

de ano 2016/2017 elaborou-se o respetivo plano de melhoria. No seguimento do 

trabalho efetuado auscultou-se a comunidade educativa para definir qual a área 

e subárea a avaliar no presente ano letivo. Concluiu-se que dentro da área 

Processos de Liderança era importante avaliar a subárea motivação e 

empenho. 

 É neste enquadramento que surge o presente relatório a partir do Quadro 

de Referência da APAR.  

 Pretendemos que este relatório de autoavaliação não se reduza a um 

diagnóstico mas que seja visto como um documento estratégico, que aponta 

pistas para uma ação orientada e sustentada. A sua elaboração e apresentação 

não resolve os problemas mas, como afirma Maria Palmira Alves e Eusébio 

Machado, na “Nota de apresentação” do livro “Avaliação com sentido (s): 

contributos e questionamentos”, a avaliação pode ser um instrumento decisivo 

de processos de melhoria e de estratégias de desenvolvimento. É neste sentido 
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que se deve entender a avaliação, não se reduzindo  a uma medida  legislativa 

a que é preciso atender mas  processo dinâmico com sentido que ajuda nas 

decisões a tomar. 

 Só uma avaliação contextualizada permite melhorar as práticas sendo 

esse o nosso objetivo. 

 

 

Referentes internos  

Regulamento interno  

Artigo 86º - Competências 

 
1. Ao Conselho Geral compete: 

a) Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

b) Aprovar o Regulamento Interno da escola; 

c) Aprovar o plano anual de atividades;  

d) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano 

anual de atividades; 

e) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

f) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento 

do Projeto Educativo e o cumprimento do Plano Anual de atividades; 

SUBSECÇÃO II – DIREÇÃO EXECUTIVA 

–  Diretor 
 

Artigo 104.º - Competências 

 
1. Compete ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico:  

Submeter à aprovação do Conselho Geral o Projeto Educativo elaborado pelo 

Conselho Pedagógico; 

Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral o Regulamento Interno do 

Agrupamento; 

Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral as propostas de celebração 

de contratos de autonomia; 

2. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, 

compete ao Diretor, em especial: 

Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 

Elaborar o Plano Anual de Atividades e aprovar o respetivo documento final, de 

acordo com o parecer vinculativo do Conselho Geral; 
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Elaborar os relatórios periódicos e final de execução do Plano Anual de Atividades; 

Garantir a liberdade de expressão a todos os setores do Agrupamento, com 

respeito pelas normas democráticas; 

Suscitar a ativa e permanente cooperação entre todos os membros da 

comunidade escolar; 

Organizar e assegurar o funcionamento de um sistema eficaz de comunicação e 

informação entre todos os setores do Agrupamento, nomeadamente 

disponibilizando e afixando nos locais de estilo a legislação e normas da 

administração que não sejam de carácter confidencial; 

Manter assídua convivência com todos os membros da comunidade escolar; 

 

Artigo 105.º - Competências do Diretor 

 
1. Compete ao Diretor, nos termos da legislação em vigor: 

Presidir às reuniões da Direção Executiva e coordenar as respetivas atividades; 

Supervisionar, diretamente ou através dos seus representantes, a execução de 

toda a atividade pedagógica, organizacional e administrativa de todos os 

estabelecimentos de ensino. 

 

Artigo 106.º - Competências do Subdiretor e dos Adjuntos do Diretor 
 

1. Ao Subdiretor e aos adjuntos do Diretor compete: 

Coadjuvar o Diretor e substituí-lo nas suas faltas e impedimentos; 

 

SUBSECÇÃO III – CONSELHO PEDAGÓGICO 

 
Artigo 116.º - Definição  

 
1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 

administração e orientação educativa do Agrupamento, nomeadamente nos 

domínios pedagógico/didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da 

formação inicial e contínua do pessoal docente.  

 

Artigo 118.º - Competências  

 
1. Ao Conselho Pedagógico compete: 

Elaborar proposta do Projeto Educativo do Agrupamento a submeter pelo Diretor ao 

Conselho Geral; 

Elaborar e aprovar o Plano de Formação e de atualização do pessoal docente; 
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Apresentar propostas para a elaboração do Plano Anual de Atividades do Agrupamento; 

Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, 

do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos 

apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação pré-

escolar e escolar; 

Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no 

âmbito do Agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos do 

ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 

Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 

Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, 

bem como da aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da 

qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das aprendizagens; 

 

SECÇÃO II - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E 
SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

SUBSECÇÃO I - COORDENADOR DE ESTABELECIMENTO 

 

Artigo 127.º - Definição 

 
1. A coordenação de cada um dos estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar 

e do 1º ciclo do ensino básico do Agrupamento, com quatro ou mais docentes em 

exercício efetivo de funções, é assegurada por um Coordenador que deve ser um 

docente dos quadros, em efetivo exercício de funções no respetivo estabelecimento, 

excluindo o estabelecimento em que funciona a sede de Agrupamento. 

 

Artigo 129.º - Competências 

 
Coordenar todas as atividades educativas do estabelecimento, em permanente 

articulação com o Diretor; 

Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por este 

lhe forem delegadas; 

Veicular as informações relativas ao pessoal docente e não docente, bem como aos 

alunos; 

Promover e incentivar a participação da comunidade educativa nas atividades do 

Agrupamento; 
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SUBSECÇÃO II – CONSELHO DE DOCENTES/DEPARTAMENTOS 
CURRICULARES 

 

Artigo 133.º - Funções dos Departamentos Curriculares 

 
1. São atribuições gerais dos Departamentos Curriculares: 

Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo 

estabelecidos a nível nacional; 

Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das 

disciplinas; 

Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da 

escola, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer 

dos planos de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo 

Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e 

de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

Refletir e analisar as práticas educativas e o seu contexto; 

2. São atribuições específicas dos Departamentos Curriculares: 

Colaborar com os órgãos de administração e gestão na elaboração de propostas 

tendentes à construção participada do Projeto Educativo da Escola; 

Elaborar propostas e avaliar o plano anual de atividades dos Departamentos 

Curriculares, tendo em vista a concretização do Projeto Educativo da Escola; 

Propor princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular; 

Apoiar professores em profissionalização, nomeadamente na partilha de 

experiências e recursos de formação; 

 

Artigo 134.º - Competências  

 
1. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares terão as seguintes 

competências: 

Orientar e coordenar a ação pedagógica dos professores do respetivo Departamento 

Curricular; 

Assegurar a articulação entre o respetivo Departamento Curricular e as restantes 

estruturas de orientação educativa, nomeadamente na análise e desenvolvimento de 

medidas de orientação pedagógica; 

2. Compete, também, ao Coordenador do Departamento Curricular, como orientador e 

coordenador da atuação pedagógica dos professores que compõem estes órgãos: 

Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua e apoiar os 

professores, em especial os menos experientes; 



 

 

 8 

Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a troca de 

experiências e a cooperação entre os professores; 

Assegurar a participação dos docentes na análise e crítica da orientação pedagógica. 

 

Artigo 138.º - Competências e atribuições dos Conselhos de Ano 

 
1. São competências do Coordenador de Ano: 

 

Coordenar a equipa de professores do ano que leciona. 

Garantir o desenvolvimento dos Projetos Curriculares de Turma. 

Assegurar apoio: aos professores Titulares de Turma, aos Coordenadores de 

Departamento e de Ciclo e ao Diretor. 

Apresentar propostas ao Conselho Pedagógico em articulação com os 

Coordenadores de Departamento e de Ciclo. 

Promover a articulação curricular entre as várias disciplinas e áreas disciplinares 

com vista à interdisciplinaridade e ao sucesso educativo dos alunos. 

SUBSECÇÃO III – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DE CADA CICLO 

 

Artigo 139.º - Definição 

 
1. O Coordenador de Ciclo é o professor nomeado de entre os Diretores de Turma e 

os Professores Titulares de Turma, considerando a sua competência na dinamização e 

coordenação de projetos educativos. 

 

Artigo 141.º - Competências do Coordenador de Ciclo 

 
1. Compete ao Coordenador de Ciclo: 

Colaborar com os Diretores/Professores Titulares de Turma e com os Serviços 

Especializados de apoio existentes na elaboração de estratégias pedagógicas a aplicar 

aos alunos; 

Supervisionar os Projetos Curriculares de Turma; 

Divulgar, junto dos Diretores/Professores Titulares de Turma, toda a informação 

sobre os normativos legais e as orientações e recomendações dos Conselhos 

Pedagógico e Direção; 

Definir em conjunto com os Diretores de Turma/Professores Titulares as linhas 

orientadoras dos Projetos de Trabalho de Turma;                                
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Planificar, em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma/ Departamento 

de Educação Pré-Escolar, de 1º ciclo que coordena, as atividades a desenvolver 

anualmente e proceder à sua avaliação; 

Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a 

atividades de complemento curricular; 

Apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico as propostas de projetos a 

desenvolver no âmbito do trabalho de projeto; 

SUBSECÇÃO IV – ATIVIDADES DE TURMA 

 

A. EDUCADORES DE INFÂNCIA E PROFESSORES TITULARES DE TURMA 
 

Artigo 143.º - Competências 

1. Compete aos Educadores de Infância planificar as atividades tendo em conta o nível 

de desenvolvimento das crianças e promover as melhores condições de aprendizagem 

e ensino em articulação com a família. 

2. Compete ao professor Titular de Turma: 

Promover a realização de ações conducentes à aplicação do Projeto Educativo de 

Escola numa perspetiva de envolvimento dos Encarregados de Educação e de abertura 

à comunidade; 

Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos da turma 

na vida escolar; 

Desenvolver iniciativas no âmbito do trabalho de projeto, nomeadamente através da 

apresentação, planificação, acompanhamento e avaliação de projetos de carácter 

interdisciplinar, em articulação com o Departamento;. 

Colaborar nas ações que favoreçam a inter-relação do Agrupamento com a 

comunidade; 

Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e 

a     comunidade, de acordo com o Plano Anual de Atividades; 

          Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar 

e educativa, mantendo os alunos e Encarregados de Educação informados da sua 

existência 

 

B. DIRETOR DE TURMA/CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 
 

Artigo 152.º - Funções do Diretor de Turma  

 
1. São funções do Diretor de Turma:- 
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Desenvolver as ações que promovam e facilitem uma integração correta dos alunos 

na vida escolar;  

Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e 

encarregados de educação; 

 Incentivar as condições que conduzam à existência de um diálogo permanente com 

alunos e pais ou encarregados de educação, tendo em vista um esclarecimento e 

colaboração recíproca do andamento dos trabalhos da solução das dificuldades 

pessoais e escolares; 

Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e 

alunos; 

Criar condições de participação efetiva dos professores na planificação dos 

trabalhos, na ação disciplinar e nas ações de informação e esclarecimento de 

alunos, pais e encarregados de educação; 

 

SUBSECÇÃO V - ÁREAS DISCIPLINARES 

 

Artigo 163.º - Funções  

 
1. São funções do Coordenador da Área disciplinar: 

Assegurar o cumprimento das decisões e deliberações do Conselho Pedagógico; 

Dar a conhecer as normas de funcionamento do Agrupamento a todos os colegas de 

grupo; 

Orientar a elaboração da proposta do plano de atividades a desenvolver pela disciplina, 

assegurando a sua articulação com o respetivo Departamento. 

Assegurar a coordenação do trabalho desenvolvido pelos professores e alunos no 

âmbito da disciplina; 

Acompanhar a execução das planificações dos conteúdos programáticos; 

Apoiar os professores da disciplina; 

SUBSECÇÃO IV – PROJETOS/CLUBES/ 

 

Artigo 193.º - Competências 

 
1. Compete ao Professor Coordenador:  

Assegurar a articulação entre o projeto de Agrupamento e os vários projetos;  

Supervisionar as diversas atividades dos vários clubes, assim como, apreciar os 

relatórios trimestrais de cada clube/projetos. 

 Cooperar com os Órgãos de Gestão, atuando segundo as suas orientações. 
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4. PROJETO EDUCATIVO   

 

4.1 PRINCÍPIOS 

1. Princípio da cidadania e da participação democrática, encarando cada 

indivíduo da comunidade educativa como um elemento ativo e capaz de 

intervir de forma responsável, solidária e crítica, na escola e no meio 

envolvente, bem como no desenvolvimento de valores, tais como a 

liberdade, a solidariedade e a justiça. 

 

2. Princípio da autonomia na tomada de decisões por parte dos vários 

órgãos da escola em domínios da sua competência, seja ela de âmbito 

pedagógico, administrativo ou de estratégia organizacional. 

 
Carta de missão do diretor  
 
Visão do Agrupamento: 
 

Construir uma escola de elevados níveis de desempenho académico, 

valorizando cada pessoa, a dedicação e as competências do nosso pessoal 

docente e não docente, a equidade, a inovação, a responsabilização, e um 

ambiente de aprendizagem que seja seguro, positivo e de respeito, que promova 

parcerias com a família e a comunidade, e que a transforme numa escola de 

referência. 

 

Pretendo, neste mandato, consolidar e aprofundar as práticas enunciadas 

e favorecer mecanismos de autoavaliação que, pela sua natureza, devem 

promover uma cultura de rigor que necessariamente se vai refletir de forma 

positiva em todas as estruturas do Agrupamento.  

 

A liderança efetiva não é algo que se impõe às pessoas, mas algo que se 

faz em colaboração e com o envolvimento das pessoas. Nunca conseguirei 

mudar seja o que for se não trabalhar para e com as pessoas.  
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Esperando manter uma liderança de proximidade e eficaz, com o espírito 

democrático que me caracteriza, pretendo mobilizar todos os agentes, sem 

exceção, para desenvolver o presente projeto. 

Conto também com lideranças intermédias consistentes e mobilizadoras 

no sentido de, em conjunto, promover o envolvimento e  uma forte participação 

de todos os elementos da comunidade educativa.  

 

 

 IDENTIFICAÇÃO DOS REFERENTES EXTERNOS  

 

Administração Central:  

 

Decreto – lei 75/2008, de 22 de Abril 

  

O programa do XVII Governo Constitucional identificou a necessidade de revisão 

do regime jurídico da autonomia, administração e gestão das escolas no sentido 

do reforço da participação das famílias e comunidades na direcção 

estratégica dos estabelecimentos de ensino e no favorecimento da constituição 

de lideranças fortes. 

 

Este objectivo é concretizado, no presente decreto-lei, através da instituição de 

um órgão de direcção estratégica em que têm representação o pessoal docente 

e não docente, os pais e encarregados de educação (e também os alunos, no 

caso dos adultos e do ensino secundário), as autarquias e a comunidade local, 

nomeadamente representantes de instituições, organizações e actividades 

económicas, sociais, culturais e científicas. 

A este órgão colegial de direcção - designado conselho geral - cabe a aprovação 

das regras fundamentais de funcionamento da escola (regulamento interno), as 

decisões estratégicas e de planeamento (projecto educativo, plano de 

actividades) e o acompanhamento da sua concretização (relatório anual de 

actividades). 

Além disso, confia-se a este órgão a capacidade de eleger e destituir o director, 

que por conseguinte lhe tem de prestar contas. 

 

Secção I 

Órgãos 

Artigo 11.º 

Conselho geral 

1 - O conselho geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição 

das linhas orientadoras da actividade da escola, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 

do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 

Artigo 13.º 
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Competências 

1 - Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou 

regulamento interno, ao conselho geral compete: 

a) Eleger o respectivo presidente, de entre os seus membros, à excepção dos 

representantes dos alunos; 

b) Eleger o director, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do presente decreto-lei; 

c) Aprovar o projecto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada; 

e) Aprovar os planos anual e plurianual de actividades; 

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

 

Artigo 18.º 

Director 

 

1 - Compete ao director submeter à aprovação do conselho geral o projecto 

educativo elaborado pelo conselho pedagógico. 

2 - Ouvido o conselho pedagógico, compete também ao director: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral: 

i) As alterações ao regulamento interno; 

ii) Os planos anual e plurianual de actividades; 

iii) O relatório anual de actividades; 

 

Subsecção III 

Conselho pedagógico 

 

Artigo 31.º 

Conselho pedagógico 

 

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 

orientação educativa do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, 

nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal 

docente  

 

Artigo 41.º 

Competências 

Compete ao coordenador de escola ou estabelecimento de educação pré-

escolar: 

a) Coordenar as actividades educativas, em articulação com o director; 

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do director e exercer as competências 

que por esta lhe forem delegadas; 

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, 

dos interesses locais e da autarquia nas actividades educativas. 
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Capítulo IV 

Organização pedagógica 

Secção I 

Estruturas de coordenação e supervisão 

Artigo 42.º 

Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 

1 - Com vista ao desenvolvimento do projecto educativo, são fixadas no 

regulamento interno as estruturas que colaboram com o conselho pedagógico e 

com o director, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 

acompanhamento das actividades escolares, promover o trabalho colaborativo 

e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente. 

2 - A constituição de estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica visa, nomeadamente: 

a) A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos 

programas e orientações curriculares e programáticas definidos a nível nacional, 

bem como o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada; 

b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades de turma ou 

grupo de alunos; 

c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso; 

 

Artigo 43.º 
 
Articulação e gestão curricular 
 

1 - A articulação e gestão curricular devem promover a cooperação entre os 

docentes do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, procurando 

adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos. 

2 - A articulação e gestão curricular são asseguradas por departamentos 

curriculares nos quais se encontram representados os grupos de recrutamento 

e áreas disciplinares, de acordo com os cursos leccionados e o número de 

docentes. 
 

 

 

 

Investigação  
 

A liderança democrática valoriza o trabalho em equipa, onde ideias e medidas 

são tomadas em conjunto, fazendo com que a equipa chegue às próprias 

decisões. É uma liderança extremamente comunicativa, colaborativa, 

participativa. O líder atua como agente facilitador para orientar, ajudar nas 

soluções de problemas, coordenar as atividades e sugerir ideias. Os atores 

submetidos pela liderança democrática apresentam qualidade no trabalho e 
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grande volume de produção, porque trabalham com satisfação, interagem com 

o grupo e a organização, com responsabilidade e comprometimento mútuo 

(Rego & Cunha., 2009). 

Em contexto escolar salientamos também as cinco práticas de liderança 

defendidas por Kouzes & Posner (2007:23-47), pois adaptam-se a este tipo de 

organização: • "mostrar o caminho - os líderes dão o exemplo, clarificam os 

valores e envolvem todos inspirar uma visão conjunta – os lideres sabem o que 

querem no futuro, descrevem esta visão para que os outros a compreendam e 

entendam e contribuam para a mudança; • desafiar o processo – só se 

aventurando é que se conseguem resultados, o líder tem de ser pioneiro para 

inovar e mudar; tem de experimentar e correr riscos, tem de confiar nos outros 

para se mudar; • permitir que os outros ajam – a mudança só é possível com o 

trabalho colaborativo, com a criação de confiança e distribuição do poder; • 

encorajar a vontade - para se alcançarem os objetivos, o líder encoraja a ir em 

frente e deve também reconhecer, individual ou publicamente, as contribuições 

de cada um." Os líderes eficazes devem ser proactivos, orientados para a 

mudança, inovadores, motivadores, e inspiradores, e infundir uma visão ou 

missão no grupo. Devem também estar interessados nos outros, ser capazes de 

promover o empenhamento no grupo estimular os esforços extra e partilhar o 

poder pelos membros da equipa (Hogg, 2005). 

"- os líderes precisam de ter uma visão do futuro para estabelecer um rumo na 

organização; - os líderes eficazes são modelos de referência e exemplo para os 

outros; - os líderes são comunicadores eficazes na sua visão e inspiração para 

a mudança; - os líderes têm de ser convincentes para que todos trabalhem para 

o mesmo objetivo; - os lideres devem motivar, fazer sobressair o que há de 

melhor em cada colaborador, delegar poderes (empowerment), orientar 

(coaching) e encorajar; - os líderes devem ser proactivos, numa situação de 

contínua mudança; - os líderes têm de ter capacidade de tomar decisões em 

tempos incertos e de crise 

 

A eficácia das organizações educativas deve-se muito à liderança e António 

Bolívar (2003:30) defende que “as escolas que são “eficazes” requerem uma 

forte liderança instrutiva, capaz de apoiar os professores nos recursos 

metodológicos de um ensino efectivo, ao mesmo tempo que centrar as tarefas 

no currículo, supervisioná-las e dinamizar o trabalho conjunto dos professores”. 

 

Também Isabel Alarcão e José Tavares (1987:137) reconhecem a relevância 

das lideranças para o crescimento das instituições, acrescentando que “ (…) 

associada ao diálogo, ao real acesso à informação e à atenção concedida a 

pessoas e iniciativas, tem sido referida na literatura como condição para criar 

escolas eficazes, susceptíveis de evoluir e onde é bom estudar, ensinar e 

trabalhar”. 

Em contexto escolar, Sergiovanni (2004:172) citado por Morgado e Pinheiro 

(2011:2) refere que a liderança se reveste de características próprias, ou seja, 
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“as escolas necessitam de uma liderança especial porque são locais especiais”. 

Os autores Marília Favinha e António Sequeira (2012:55) acrescentam que a 

escola “está-se a assumir cada vez mais como um espaço eclético que faz a 

ligação evolutiva entre a família e a sociedade”. 

Os autores João Formosinho e Joaquim Machado (2000: 128) defendem 

também esta posição e vão mais longe referindo que o mais importante é saber 

como é que as pessoas podem “ajudar-se mutuamente para descobrir o 

significado do que fazem, ao mesmo tempo que cultivam nelas a capacidade 

para melhorar e transformar as suas práticas”. 

É nesta confluência de ideias que António Bolívar (2003) afirma que a liderança 

educativa deve motivar a partilha de informação garantindo que as pessoas que 

agem no espaço educativo se sintam parte integrante de uma equipa a quem 

cabe a resolução conjunta dos problemas diagnosticados. 

 

2.3. Lideranças Intermédias  

 

Quando consideramos a qualidade da educação importa refletir a temática da 

liderança, não só a nível de topo, mas também e essencialmente, ao nível 

intermédio. Mais do que estabelecer um tipo de liderança para a organização 

escolar, impõem-se o desenvolvimento de estruturas de orientação educativa 

que facilitem a cooperação, o empenho dos diferentes intervenientes para que, 

como afirmámos, e se aumente a eficácia e qualidade das escolas. A autonomia 

dada pelos normativos à organização escolar tem imposto mudanças nos 

procedimentos de gestão administrativa e pedagógica. Na opinião de João 

Barroso (2000:179) que defende “se a autonomia exige participação, ela exige, 

também o desenvolvimento do «sentido de gestão» na organização e 

funcionamento da escola e a emergência de formas explícitas de lideranças 

(individuais ou coletivas) capazes de empreenderem as mudanças que a 

autonomia obriga”. O poder partilhado e colaborativo é um dos meios para que 

as mudanças se operacionalizem sem grande agitação. Às escolas, enquanto 

espaços onde se afirmam diferentes lideranças (gestão de topo e intermédias) 

exigem-se “(…) novos líderes que concretizem os novos desafios impostos por 

um sistema escolar, também ele, renovado” (Rocha, 2007:115). 

Normalmente, as figuras associadas à gestão intermédia, nos agrupamentos de 

escolas, assumem a designação de coordenadores. O princípio da coordenação, 

cujo objetivo fundamental é equilibrar toda a organização, possibilita uma 

atração coerente no sentido do encaminhamento da mesma numa determinada 

direção.  

Referem José Morgado e José Pinheiro (2011:1) que é “ao nível das estruturas 

intermédias das escolas que se podem criar condições para alterar as práticas 

pedagógicas, já que aí se podem desenvolver dinâmicas de trabalho 

colaborativo, afirmar lideranças de sucesso, concretizar capacidades efectivas 

de decisão e, consequentemente, construir a autonomia e a inovação”. 
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Em termos de liderança da escola, a motivação dos professores e o seu 

envolvimento e coordenação de esforços com entidades externas, contribuem  

para o benefício geral da escola.  

 

Questões de avaliação  

 

C
o
n

s
e

lh
o
 G

e
ra

l O conselho geral dá a conhecer, à comunidade escolar, as suas decisões ou 
opiniões sobre o trabalho desenvolvido? 
O Conselho Geral promove e incentiva o relacionamento entre a comunidade 
educativa? 
Os órgãos de liderança projetam e sustentam uma visão firme e motivadora 
do Agrupamento? 
As lideranças incentivam e valorizam as dinâmicas inovadoras e a 
participação em projetos? 

D
ir
e
to

r 

 

O diretor organiza e assegura o funcionamento de um sistema eficaz de 
comunicação e informação entre todos os setores do Agrupamento? 
O Diretor supervisiona a execução de toda a atividade pedagógica, 
organizacional e administrativa de todos os estabelecimentos de ensino? 
O diretor reforça a liderança da escola e confere-lhe  mais eficácia criando 
motivação nos responsáveis pelas lideranças intermédias? 
O diretor demonstra e fomenta a motivação para o desenvolvimento eficaz 
do seu plano de ação? 
As lideranças incentivam e valorizam as dinâmicas inovadoras e a 
participação em projetos? 

S
u

b
d
/a

d
ju

n
t/
 a

 

O subdiretor, adjuntos e diretor seguem a mesma linha orientadora na 
tomada de decisões? 
Os órgãos de liderança projetam e sustentam uma visão firme e motivadora 
do Agrupamento? 
As lideranças incentivam e valorizam as dinâmicas inovadoras e a 
participação em projetos? 

C
o
n

s
e

lh
o
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
o
 

O Conselho pedagógico procede ao acompanhamento e avaliação da 
execução das suas deliberações e recomendações?  
O Conselho Pedagógico fomenta a análise em grupo das situações que 
possam ocorrer e a participação na tomada de decisões? 
O conselho pedagógico e os coordenadores de departamento desenvolvem 
uma articulação eficaz com as restantes estruturas a fim de operacionalizar 
as metas definidas no projeto educativo? 
Os órgãos de lideranças projetam e sustentam uma visão firme e motivadora 
do Agrupamento? 
As lideranças incentivam e valorizam as dinâmicas inovadoras e a 
participação em projetos? 

C
o
o

rd
e

n
a

d
o

r 
 d

e
 

e
s
ta

b
e

le
c
im

e
n

to
. 

O coordenador de estabelecimento articula com as restantes estruturas e 
coordenadores? 
Os coordenadores de estabelecimento incentivam a participação de todos os 
elementos da comunidade educativa na vida da escola/agrupamento? 
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C
o
o

rd
e

n
a

d
o

r 
d

e
 

 d
e

p
a

rt
a

m
e

n
to

 
Os coordenador de departamento promove articulação com as restantes 
estruturas e/ou docentes de forma a atingir as metas do projeto educativo? 
O coordenador de departamento carateriza-se pelo dinamismo, empenho e 
brio profissional? 
O coordenador de departamento fomenta o trabalho colaborativo entre os 
docentes? 
Os coordenadores exercem o seu papel de monitorização nos domínios 
curriculares e processos de ensino/supervisão? 
Os órgãos de lideranças projetam e sustentam uma visão firme e motivadora 
do Agrupamento? 
As lideranças incentivam e valorizam as dinâmicas inovadoras e a participação 
em projetos? 

D
e
le

g
a

d
o

 d
e

 

á
re

a
 

d
is

c
ip

lin
a

r 

 
O delegado de área disciplinar fomenta o trabalho colaborativo e partilha  
entre os docentes? 
 O delegado de Área disciplinar carateriza-se pelo dinamismo, empenho e 
brio profissional? 
 

D
ir
e
to

r 
d

e
 

tu
rm

a
 /

 

ti
tu

la
re

s
 

d
e

 g
ru

p
o
 O diretor de turma mostra-se empenhado em resolver as problemas 

relacionadas com  a turma? 
 O Diretor de turma incentiva os docentes do seu conselho de turma a 
operacionalizar o plano de trabalho da turma? 
 

C
o
o

rd
e

n
a

d
o

r 
d

e
 

c
ic

lo
 

O coordenador de  ciclo define em conjunto com os Diretores de 
Turma/Professores Titulares as linhas orientadoras dos Projetos de Trabalho 
de Turma?  
Os coordenadores de ciclo e ano  definem em conjunto  a estrutura do 
relatório de avaliação das atividades desenvolvidas? 
O coordenador de ciclo dinamiza e coordena a realização de projetos das 
turmas? 
 



 

 

 
19 

R E F E R E N C I A L   

Á R E A  A  A V A L I A R :  1- Processos de Liderança 

DIMENSÃO: Construído SUBÁREA: 1.2  MOTIVAÇÃO E EMPENHO  

P E R Í O D O  D E  

A V A L I A Ç Ã O  
 

2 0 17/ 2 0 18 

R
E

F
E

R
E

N
T

E
S
 

EXTERNOS 

Administração central 
Lei 75/2008 de 22de abril 
Investigação 
Bolívar, António, Como Melhorar as Escolas: Estratégias e Dinâmicas de Melhoria das Práticas Educativas, Edições 
ASA, Porto, 2003 

INTERNOS 
Contexto local 
Projeto Educativo do Agrupamento;  
Regulamento Interno do Agrupamento; 

E L E M E N T O S  

C O N S T I T U T I V O S  
C R I T É R I O S     I N D I C A D O R E S   

P I S T A S  A  

I N V E S T I G A R  

Conselho geral  
 

Envolvimento 
O conselho geral emite opinião sobre o trabalho desenvolvido na comunidade 
educativa. Inquérito por 

questionário. 

Atas  

Promoção 
O Conselho Geral promove o relacionamento com a comunidade educativa. 
O conselho geral promove para o exterior uma visão positiva do agrupamento.  

Comunicação 
A comunicação estabelecida entre o Conselho Geral e as restantes estruturas de 
liderança é realizada atempadamente, com clareza e rigor. 

Divulgação O conselho geral dá a conhecer as suas decisões  à comunidade educativa. 

Diretor 
Sub diretor adjuntos 

Envolvimento 
A atividade pedagógica, administrativa e organizacional do agrupamento é 
supervisionada pelo diretor ou pelos elementos da sua equipa. 

Inquérito por 
questionário Promoção 

 

O diretor e a sua equipa promovem na comunidade educativa uma imagem de 
coerência, unidade e firmeza. 
O diretor e a sua equipa  promovem para o exterior uma visão responsável e  
motivadora do agrupamento. 
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Comunicação 
A comunicação e informação entre as diferentes estruturas do agrupamento são 
asseguradas de forma clara e eficaz. 

Valorização 
O diretor e a sua equipa valorizam a participação em projetos tanto a nível local 
como nacional 

Eficiência 
As tomadas de decisão, dos elementos da direção, dão resposta de forma 
eficiente às problemáticas do agrupamento.  

Conselho 
pedagógico  

Promoção 
O conselho pedagógico promove na comunidade escolar  uma imagem de espaço 
reflexivo conducente à melhoria das práticas pedagógicas. 

Inquérito por 
questionário. 

Atas 

Comunicação 
A comunicação estabelecida entre  o conselho pedagógico e as diferentes 
estruturas do agrupamento é realizada atempadamente, com clareza e rigor.  

Articulação 
O conselho pedagógico é um elemento agregador da articulação pedagógica do 
agrupamento. 

Valorização 
O conselho pedagógico valoriza a participação em projetos tanto a nível local 
como nacional. 

Verificação 
 

A execução das deliberações e recomendações do conselho pedagógico são 
objeto de uma supervisão efetiva. 

Coordenador de 
departamento  
Delegados de área 
disciplinar 

Envolvimento 

 O coordenador de departamento/delegado de área disciplinar coordena a ação 
pedagógica dos professores do respetivo Departamento/Área  Curricular 
 O coordenador de departamento /delegado área disciplinar incentiva a partilha de 
dinâmicas promotoras do sucesso educativo Inquérito por 

questionário. 

Atas 

Promoção 
O coordenador de departamento / delegado de área disciplinar  promove no 
exterior uma visão responsável e motivadora do agrupamento. 

Comunicação 
A comunicação estabelecida entre  coordenador de departamento/ delegado área 
disciplinar e as diferentes estruturas é realizada atempadamente, com clareza e 
rigor.   
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Articulação 

O coordenador de departamento / delegado de área disciplinar  promove o 
trabalho colaborativo entre os docentes de forma a atingir as metas do projeto 
educativo.  
O coordenador de departamento / delegado de área disciplinar  valoriza a 
participação em projetos tanto a nível local como nacional. 

 

Coordenador de 
estabelecimento  

Envolvimento 
Os Coordenadores de Estabelecimento incentivam os encarregados de educação 
para a participação ativa na vida do agrupamento.. 

Inquérito por 
questionário. 

 

Comunicação 
Os Coordenadores de Estabelecimento fornecem informação à comunidade 
escolar e educativa. 

Colaboração 
Existe uma colaboração efetiva entre os coordenadores / responsáveis dos 
diferentes estabelecimentos e a escola sede de agrupamento.  

Diretor de turma 
Titulares de turma 
/grupo 

Envolvimento 
O diretor de turma/titular de turma/titular de grupo é elemento agregador e  
motivador de toda a atividade da turma na consecução das metas definidas no 
PTT. 

Inquérito por 
questionário. 

Atas 

Comunicação 

A comunicação estabelecida entre Diretor de turma 
Titulares de turma /grupo e as diferentes estruturas é realizada atempadamente, 
com clareza e rigor. 
A comunicação estabelecida entre o diretor de turma e os encarregados de 
educação é realizada atempadamente, com clareza e rigor. 

Colaboração 

Os diretores de turma / titulares de turma promovem o trabalho colaborativo entre 
todos os elementos do C. T. 
Existe uma ligação estreita entre os diretores de turma / titulares de turma, os 
alunos e respetivos encarregados de educação.  

Coordenador de 
ciclo  

Envolvimento 
O coordenador de ciclo é elemento agregador e dinamizador  de toda a atividade 
relativa à organização dos projetos de trabalho das turmas. 
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Comunicação 

A comunicação estabelecida entre os coordenadores de ciclo e as diferentes 
estruturas é realizada atempadamente, com clareza e rigor. 
Os coordenadores de ciclo disponibilizam aos  diretores e titulares de turma 
informação atualizada sobre os assuntos relativos à direção de turma. 

Inquérito por 
questionário. 

Atas 
Colaboração 

O coordenador de ciclo promove o trabalho colaborativo entre os pares.  
O coordenador de ciclo colabora com  os diretores/titulares de turma no 
desempenho das suas funções.  
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7 - OPÇÕES METODOLÓGICAS 
 

Para avaliarmos a área em estudo definimos como pistas a investigar o discurso dos atores, a análise 

às atas de Conselho Geral., Conselho Pedagógico, Departamentos e área disciplinar. 

  Assim, para auscultar os primeiros, construímos um inquérito por questionário (anexos), para 

analisar os documentos referidos fizemos a leitura dos mesmos e construímos grelhas de registo da análise 

feita () 

 Os questionários foram estruturados segundo a escala de Likert de opinião (DT – Discordo 

totalmente, D – Discordo, NTO – Sem Opinião, C – Concordo e CT – Concordo Totalmente). Em algumas 

questões utilizamos uma escala de seriação. Para obter as médias atribuímos pontuação a cada um dos 

elementos da escala: Discordo completamente - 1ponto; discordo - 2 pontos; Não tenho opinião - 3 pontos; 

concordo - 4 pontos; Concordo totalmente - 5 pontos 

 

8 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O universo de aplicação dos questionários, que decorreu durante o meses de abril e maio de 2018, 

procurou abranger a totalidade dos professores, a totalidade dos alunos, com exceção do pré - escolar e 

1º e 2ºanos do 1ºciclo, a totalidade do pessoal não docente e oitenta por cento dos encarregados de 

educação. Os inquéritos aos alunos, docentes e pessoal não docente foram efetuados através dos 

formulários Google. Os inquéritos aos encarregados de educação foram elaborados em suporte papel e 

posteriormente lançados no formulário Google.  

 
 
9 - 

DADOS DE ENQUADRAMENTO DA AMOSTRA  
 

Os docentes têm, maioritariamente, mais de 40 anos e entre 21 a 30 anos de serviço.  

TOTAL  

AMOSTRA Questionários 
devolvidos  

Percentagem 
do número  

total de 
elementos 

 
  Nº % Nº  % da 

amostra 
 

Alunos  

Pré  103 0 0 0 0 0% 

1º ciclo 

1º e 
2º 

96 0 0 
0 0 0% 

3ºe 4º 123 123 100% 112 91% 91% 

Total 219 123 100% 112 91% 51% 

2º ciclo 106 106 100% 99 93% 93% 

3ºciclo 171 171 100% 167 97,6% 97,6% 

Total  599 400 100% 378 94,5% 63% 

Docentes  

Pré  8 8 100% 

65 84,4% 84,4% 

1º ciclo 21 21 100% 

2º ciclo 
48 48 100% 

3ºciclo 

Total  77 77 100% 

Pessoal não docente  25 25 100% 16 64% 64% 

Enc. de educação  599 480 80% 341 71% 56% 

Total geral 1300 982 76% 800 81% 61,5% 
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No que se refere ao pessoal não docente a maioria tem entre 41 e 50 anos e entre 11 e 20 anos de serviço. 

 

 

Os encarregados de educação têm maioritariamente entre 40 e 50 anos são do género feminino e têm 

como habilitações literárias o 6º ano.  
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A maioria não exerce nenhum cargo nas estruturas da escola.   

 

 

No que se refere aos alunos responderam ao inquérito 378, o que corresponde a uma percentagem de 

94,5% da amostra. A média das idades é de 11,5 anos variando entre os 8 e os 16 anos. Não há grande 

diferença de género sendo a percentagem do género masculino ligeiramente superior.  
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10 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

  

 Na análise que se segue foram atribuídos valores a cada uma das respostas (DC - 1; D - 2; N.T.O. - 

3; C - 4; CP - 5).  

 Não esquecer que este processo de autoavaliação estabelece o confronto entre o referente, o ideal, 

e o referido, a realidade. 

 

 

10.1 - Secção 1 - Conselho geral  

 

O conselho geral é formado por 6 docentes, 1 representante do pessoal não docente, 1 

representante da comunidade local, 2 representantes dos alunos, 3 representantes da autarquia, 4 

representantes dos encarregados de educação. 

 

Os docentes que responderam ao presente inquérito e que pertencem ao Conselho Geral são 10,8% (7 

elementos)  

 

Elemento do Conselho Geral (6 elementos docentes) 
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Encarregados de educação  

 

 

Envolviment

o 

O conselho geral emite opinião sobre o trabalho desenvolvido na comunidade 

educativa. 

 

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente  

 

Pessoal não docente 
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 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  24 123 73 8 4 4,04 

Encarregados 
de educação  

18 194 148 11 10 3,52 

Pessoal 
docente  

18 24 19 2 1 3,89 

Pessoal não 
docente  

2 11 1 0 2 3,68 

Total  62 352 241 21 17 3,62 

 

Promoção  

O conselho geral tem em consideração a opinião dos alunos. 

O conselho geral tem em consideração a opinião dos encarregados de educação. 

O conselho geral tem em consideração a opinião dos docentes. 

O Conselho Geral tem em consideração a opinião do pessoal não docente 

 

 

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente  

 

Pessoal não docente 

 

 

Promoção  O conselho geral promove para o exterior uma visão positiva do agrupamento. 

 

 

Alunos  

 

Encarregados de educação  
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Pessoal docente  

 

 

Pessoal não docente  

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  27 104 66 10 1 3,6 

Encarregados 
de educação  

24 195 103 13 5 3,6 

Pessoal 
docente  

22 27 14 1 1 4,04 

Pessoal não 
docente  

3 10 2 1 0 4 

Total  76 336 185 25 7 3,71 

 

Divulgação  As decisões do conselho geral são divulgadas em local próprio 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  17 107 57 17 5 3,56 

Encarregados 
de educação  

24 162 118 27 9 3,48 

Pessoal docente  12 28 23 0 1 3,78 

Pessoal não 
docente  

2 7 2 3 2 3,25 

Total  55 304 200 47 17 3,53 
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Alunos  

 

 

Encarregados de educação  

 

 

Pessoal docente  

 

 

Pessoal não docente  

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  32 89 78 7 5 3,64 

Encarregados 
de educação  

32 172 109 21 3 3,62 

Pessoal 
docente  

12 26 15 9 3 3,53 

Pessoal não 
docente  

3 10 2 0 1 3,87 

Total  79 297 204 37 12 3,55 

 

Comunicaçã

o 

A comunicação estabelecida com o Conselho Geral é realizada 

atempadamente. 

A comunicação estabelecida com o Conselho Geral é realizada com clareza. 
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Pessoal docente  

A comunicação estabelecida com o Conselho 
Geral é realizada atempadamente. 

 

A comunicação estabelecida com o Conselho 
Geral é realizada com clareza. 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 

(4 pontos) 

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto) 

Médi
a 

Pessoal 
docente  

2 13 5 2 1 3,56 

1 13 7 2 1 3,45 

Total  3 26 12 4 2 3,51 

 

 

Quadro resumo - conselho geral 

 

Critério  Opção mais 
escolhida 

Média em % 
da opção mais 
escolhida 

Opção menos 
escolhida 

Média em % 
da opção 
menos 
escolhida 

Média em % 
das opções 
NTO, D, DC 

Média 

da P. 

Envolvimento  Concordo  50,79% Discordo 

C. 

6% 13,23% 3,61 

Promoção Concordo  51,11% Discordo 

C. 

3,95% 13,07% 3,62 

Divulgação  Concordo  47,22% Discordo 

C. 

3,52% 13,04% 3,63 

Comunicação  Concordo  55,35% Discordo  4,25% 5,45% 3,51 

 

 

Depois de analisados todos os dados referentes ao conselho geral verificamos que a 

média da pontuação obtida é 3,61 no critério envolvimento, 3,62 no critério promoção, 

3,63 no critério divulgação e 3,51 no critério comunicação. Globalmente esta secção 

tem uma média de 3,62. Em todos os critérios a segunda hipótese mais escolhida 

pelos inquiridos é " não tenho opinião" com excepção do critério envolvimento onde 
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o pessoal não docente escolhe em 2º lugar a hipótese Concordo plenamente e 

discordo plenamente em percentagem igual. A média dos inquiridos que responde 

"não tenho opinião" é, nesta secção, de 30,87%. Em todos os critérios a percentagem 

de concordo e concordo plenamente ultrapassa os 50%. 

 

 

10.2 - Secção 2 - Diretor e elementos da direção  

Dos docentes que responderam ao inquérito 6,4% (4) são elementos da direção.  

 

 

Envolviment

o  

O diretor ou os elementos da sua equipa orientam tudo o que se faz no 

agrupamento 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente  

 

Pessoal não docente  
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Alunos  76 184 85 25 7 3,78 

Encarregados 
de educação  

28 191 93 17 8 3,63 

Pessoal 
docente  

10 38 2 11 4 3,44 

Pessoal não 
docente  

1 11 2 2 0 3,68 

Total  115 424 182 55 19 3,70 

 

Envolviment

o  

O diretor ou os elementos da sua equipa estão presentes nas atividades do 

agrupamento 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  84 186 83 14 6 3,87 

Encarregados 
de educação  

43 194 83 12 0 3,78 

Pessoal 
docente  

17 26 1 15 6 3,50 

Pessoal não 
docente  

2 11 1 2 0 3,81 

Total  146 417 168 86 12 3,61 

 

Promoção  O diretor e os elementos da sua equipa são coerentes nas suas tomadas de 

decisão 

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente  

 

Pessoal não docente  
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 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  57 171 115 15 13 3,65 

Encarregados 
de educação  

20 192 103 12 5 3,63 

Pessoal 
docente  

9 32 9 10 5 3,46 

Pessoal não 
docente  

1 6 4 4 1 3,12 

Total  87 401 231 41 24 3,61 

 

Promoção  O diretor e os elementos da sua equipa demonstram unidade nas suas tomadas 

de decisão 

 

 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente 

 

Pessoal não docente 

 

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente Pessoal não docente 
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Alunos  46 189 122 13 5 3,68 

Encarregados 
de educação  

25 167 130 15 2 3,58 

Pessoal 
docente  

4 27 11 16 6 3,10 

Pessoal não 
docente  

1 6 4 2 3 3,00 

Total  76 389 267 46 16 3,58 

 

 

Promoção  O diretor e os elementos da sua equipa demonstram firmeza nas suas tomadas 

de decisão 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  69 168 107 20 4 3,75 

Encarregados 
de educação  

31 179 108 18 2 3,64 

Pessoal 
docente  

8 32 7 16 1 3,46 

  

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente 

 

Pessoal não docente 
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Pessoal não 
docente  

1 8 3 3 2 3,31 

Total  109 387 225 57 9 3,67 

 

 

Promoção  O diretor e os elementos da sua equipa promovem o agrupamento de forma 

positiva. 

 

 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  78 196 77 15 6 3,87 

Encarregados 
de educação  

43 197 82 12 0 3,81 

Pessoal 
docente  

19 33 5 7 1 3,95 

Pessoal não 
docente  

4 10 0 2 0 4,00 

Total  144 436 164 36 7 3,84 

 

 

Comunicaçã

o  

O diretor utiliza um discurso adequado aos diferentes interlocutores de forma a 

ser entendido por todos 

 

 

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente 

 

Pessoal não docente 
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 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  116 184 56 17 6 4,02 

Encarregados 
de educação  

49 193 77 10 4 3,81 

Pessoal 
docente  

31 32 1 1 0 4,43 

Pessoal não 
docente  

2 14 0 0 0 4,12 

Total  198 413 134 28 10 3,97 

 

 

Comunicaçã

o  

O diretor é uma pessoa disponível que ouve os alunos 

 

Alunos 

  

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente 

 

Pessoal não docente 
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 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  104 152 75 30 15 3,79 

 

 

Comunicaçã

o  

Os elementos da equipa do diretor utilizam um discurso adequado aos 

diferentes interlocutores de forma a serem entendidos por todos 

 

 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  90 193 69 15 9 3,90 

Encarregados 
de educação  

42 206 82 8 2 3,81 

Pessoal 
docente  

26 36 1 1 0 4,35 

Pessoal não 
docente  

2 13 1 0 0 4,06 

Total  160 448 153 24 11 3,62 

 

 

 

Alunos 

  

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente 

 

Pessoal não docente 

 

Comunicaçã

o  

As pessoas da direção estão disponíveis e ouvem os alunos 
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 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  89 175 71 25 17 3,78 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Média  

Pessoal 
docente  

7 36 4 17 0 3,51 

Pessoal não  
docente 

1 7 2 4 2 3,06 

Total  8 43 6 21 2 3,30 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

 

Comunicaçã

o  

A circulação da informação entre a direção do Agrupamento e os docentes da 

escola é eficaz. 

A circulação da informação entre a direção do Agrupamento e o pessoal não 

docente do agrupamento é eficaz. 

Docentes  

 

Não docentes  

 

Comunicação  As informações e decisões fundamentais para o exercício das funções do 

pessoal não docente, são sempre divulgadas 

 



 

 

 

40 

Pessoal não 
docente  

1 10 2 3 0 3,56 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

C1.3 49 208 58 18 7 3,81 

C1.4 36 178 107 12 6 3,65 

C1.5  43 205 71 12 4 3,80 

Total  128 591 236 42 17 3,76 

 

Valorização  
Os elementos da direção incentivam-me a participar em diferentes projetos 

(alunos) 

Os elementos da incentivam os docentes a participarem em projetos.(docentes) 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  77 170 102 20 7 3,77 

Comunicação  

C1.3 - Os pais/encarregados de educação são informados dos meios através 

dos quais podem pedir informações e esclarecimentos. 

C1.4 - No Agrupamento existem formas adequadas (caixas de sugestões ou 

outras) para efetuar reclamações e/ou sugestões sobre a sua organização. 

C1.5 -  O agrupamento dispõe de mecanismo de comunicação entre a Escola 

e os E.E. 

C1.3 

 

C1.4 

 
C1.5  
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Pessoal 
docente  

15 35 6 9 0 3,86 

Total  92 205 108 29 7 3,78 

 

Valorização  
Sou valorizado pelo meu empenho na participação de projetos (alunos) 

A Direção valoriza a participação do meu educando em projetos (e. de educação) 

Os elementos da direção valorizam os docentes que participam em projetos.  

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  89 177 77 27 6 3,84 

Encarregados 
de educação  

45 179 79 24 7 3.69 

Pessoal 
docente  

10 32 12 7 4 3,57 

Total  144 388 168 58 17 3,75 

 

Eficiência   Quando tenho algum problema posso contar com a ajuda do diretor ou das 

pessoas que estão na direção (alunos) 

Alunos  

 

Pessoal docente 

 

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente 
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 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  103 164 73 19 15 3,85 

 

Eficiência  O diretor e a sua equipa respondem atempadamente aos problemas que surgem. 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Encarregados 
de educação  

40 165 95 27 12 3,57 

Pessoal 
docente  

8 39 5 8 5 3,56 

Pessoal não 
docente 

2 11 1 2 0 3,81 

Total  50 215 101 37 17 3,58 

 

 

Eficiência  O diretor e a sua equipa procuram resolver os problemas que surgem. 

 

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente 

 

Pessoal não docente 
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 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Pessoal 
docente  

8 39 5 8 5 3,52 

Pessoal não 
docente 

3 13 0 0 0 4,81 

Total  11 52 5 8 5 3,69 

 

Quadro resumo - Diretor e elementos da direção 

Critério  Opção mais 
escolhida 

Média em % 
da opção 
mais 
escolhida 

Opção menos 
escolhida 

Média em % 
da opção 
menos 
escolhida 

Média em % das 
opções NTO, D, DC 

Média 

da P. 

Envolvimento  Concordo  51,78% Discordo 

C. 

1,91 12,74% 3,71 

Promoção Concordo 51,17% Discordo 

C. 

1,78 24,36% 3,68 

Comunicação Concordo 51,22% Discordo 

C. 

2,34 13,15% 3,84 

Valorização  Concordo 48.76% Discordo 

C. 

1,98 12,00% 3,76 

Eficiência  Concordo 49,26% Discordo 

C. 

4,23 15,06% 3,71 

 

Depois de analisados todos os dados referentes à secção 2 -  Diretor e elementos da 

direção - verificamos que a média da pontuação obtida é 3,71 no critério envolvimento, 

3,68 no critério promoção, 3,84 no critério comunicação, e 3,76 no critério valorização e 

3,71 no critério eficiência. Globalmente a média desta secção é de 3,75. Em todos os 

critérios a segunda hipótese mais escolhida pelos inquiridos é " não tenho opinião". A 

média dos inquiridos que responde "não tenho opinião" é, nesta secção, de 22,50%. A 

Pessoal docente 

 

Pessoal não docente 
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soma das percentagens concordo e concordo plenamente é de superior a 60% em todos 

os critérios. 

 

 

Secção 3 - Conselho pedagógico  

Elemento do conselho pedagógico (13 docentes) 

 

 

Promoção  
O conselho pedagógico promove a 

reflexão no que concerne às práticas 

pedagógicas. 
 

Comunicação  

Os assuntos e documentos 

discutidos no conselho pedagógico 

são disponibilizados 

atempadamente. 
 

As informações resultantes da 

reflexão em conselho pedagógico 

são difundidas com clareza e rigor. 

 

Articulação  
O conselho pedagógico incentiva e 

dinamiza a articulação pedagógica 

no agrupamento. 
 

Valorização  O Conselho pedagógico incentiva os 

docentes a participar em projetos. 
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O Conselho pedagógico valoriza  os 

docentes que participam em 

projetos. 

 

Verificação 
As deliberações do conselho 

pedagógico são postas em prática e 

supervisionadas. 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Promoção 9 46 8 3 0 3,92 

Comunicação  
21 37 3 5 0 4,12 

17 43 1 4 0 4,06 

Articulação 10 43 8 5 0 3,87 

Valorização 8 35 17 6 0 3,68 

Verificação  4 42 10 10 0 3,60 

Total  69 246 47 33 0 3,83 

 

 

Quadro resumo - Conselho Pedagógico  

Critério  Opção mais 
escolhida 

Média em % 
da opção 
mais 
escolhida 

Opção menos 
escolhida 

Média em % 
da opção 
menos 
escolhida 

Média em % das 
opções NTO, D, DC 

Média 

da P. 

Promoção Concordo  69,7% Discordo 4,5% 9,3% 3,92 

Comunicação Concordo 61,15% Discordo 

C. 

3% 4,95% 
4,12 

Articulação  Concordo 65,2% Discordo 

C. 

7,6% 9,85% 
3,87 

Valorização  Concordo 50,3% Discordo 

C. 

5,35% 14,6% 
3,68 

Verificação  Concordo 63,6% Discordo 

C. 

15,2% 15,2% 
3,60 

 



 

 

 

46 

Depois de analisados todos os dados referentes à secção 3 -  Conselho pedagógico - 

verificamos que a média da pontuação obtida 3,92 no critério promoção, 4,12 no critério 

comunicação, 3,87 no critério articulação, e 3,68 no critério valorização e 3,60 no critério 

verificação. Globalmente esta secção apresenta a média de 3,89. Na maioria dos 

critérios a segunda hipótese mais escolhida pelos inquiridos é " não tenho opinião" 

exceptuando-se o critério comunicação (pontuação superior para Discordo) e o critério 

verificação (pontuação igual para não tenho opinião e discordo) . A média dos inquiridos 

que responde "não tenho opinião" é, nesta secção, de 13,64%. A percentagem de 

concordo e concordo plenamente é superior a 60% em todos os critérios. 

 

 

 

secção 4 - departamentos e áreas disciplinares 

coordenador de Departamento ou delegado de área disciplinar (6 dep +7  del) 

 

 

 

Envolvimento 

O coordenador de departamento 
coordena a ação pedagógica dos 
docentes do seu departamento. 

 

O delegado de área disciplinar 
coordena a ação pedagógica dos 
docentes da respetiva área 
disciplinar. 
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O coordenador de departamento 
incentiva a partilha de dinâmicas 
promotoras do sucesso escolar. 

 

O delegado de área disciplinar 
incentiva a partilha de dinâmicas 
promotoras do sucesso escolar. 

 

O coordenador do departamento é 
um líder do grupo. 

 

O delegado de área disciplinar é 
um líder do grupo. 

 

Promoção  

O coordenador de departamento 
esforça-se por promover o 
agrupamento, no exterior, de 
forma positiva 

 

O delegado de área disciplinar 
esforça-se por promover o 
agrupamento, no exterior, de 
forma positiva 

 

Comunicação  

Os assuntos e documentos 

importantes são disponibilizados 

pelo coordenador de 

departamento, atempadamente. 
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Os assuntos e documentos 

importantes são disponibilizados 

pelo delegado de área disciplinar, 

atempadamente. 
 

A informação disponibilizada pelo 
coordenador de departamento é 
clara e rigorosa 

 

A informação disponibilizada pelo 
delegado de área disciplinar é 
clara e rigorosa 

 

Articulação  

O coordenador de departamento 
promove o trabalho colaborativo 
entre os docentes do seu 
departamento de forma a atingir as 
metas do projeto educativo. 

 

O delegado de área disciplinar 
promove o trabalho colaborativo 
entre os docentes da sua área 
disciplinar de forma a atingir as 
metas do projeto educativo. 

 

O coordenador de departamento 
incentiva a participação dos 
docentes do seu departamento em 
projetos tanto a nível local como 
nacional. 

 

O coordenador de departamento 
valoriza a participação dos 
docentes do seu departamento em 
projetos tanto a nível local como 
nacional. 
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O delegado de área disciplinar 
incentiva a participação dos 
docentes da sua área disciplinar 
em projetos tanto a nível local 
como nacional. 

 

O delegado de área disciplinar 
valoriza a participação dos 
docentes da sua área disciplinar 
em projetos tanto a nível local 
como nacional. 

 

 

 
Concordo 
completamente 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Envolviment
o  

CD 52 118 11 11 3 4,05 

AD 56 102 28 6 3 4.03 

Promoção 
CD 22 29 12 2 3 3,95 

AD 21 29 18 2 1 3,94 

Comunicaçã
o 

CD 46 77 4 2 0 4,29 

AD 45 62 21 1 0 4,17 

Articulação 
CD 62 108 16 6 2 4,14 

AD 64 84 41 1 2 4,06 

Total 
CD 182 332 43 21 8 4,12 

AD 186 277 108 10 6 4,06 

 

Quadro resumo - departamentos e áreas disciplinares 

Critério  
Opção mais 
escolhida 

Média em % 
da opção 
mais 
escolhida 

Opção menos 
escolhida 

Média em % 
da opção 
menos 
escolhida 

Média em % das 
opções NTO, D, DC 

Média 

da P. 

Envolvimento  Concordo 56,41% Discordo 

C. 

1,50% 5,77% 
4,04 

Promoção Concordo 44,95% Discordo 1,55% 10,87% 3,94 

Comunicação Concordo 49,3% Discordo 4,62% 7,25% 4,25 

Articulação  Concordo 49,65% Discordo 

C. 

3,30% 8,92% 
4,11 
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Depois de analisados todos os dados referentes à secção 4 -  departamento e área 

disciplinar - verificamos que a média da pontuação obtida é de  4,04 no critério 

envolvimento, 3,94 no critério promoção, 4,25 no critério comunicação e 4,11 no critério 

articulação.  Globalmente esta secção apresenta uma média de4,09. Em todos os 

critérios a segunda hipótese mais escolhida pelos inquiridos é " concordo plenamente". 

A soma das percentagens de concordo e concordo plenamente é superior a 82%. 

 

Secção 5 - Diretores de turma, titulares de turma e titulares de grupo (33 docentes) 

 

 

Envolviment

o  

O Diretor de Turma, no exercício das suas funções, motiva os docentes do seu 

Conselho de Turma para o desenvolvimento de ações / atividades que permitam 

alcançar as metas definidas no Projeto de trabalho da Turma. 

 

 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Média  

Alunos 138 149 67 15 8 4,04 

Encarregados 
de educação  

109 166 49 6 5 4,10 

Alunos  

 

Encarregados de educação  

 

Pessoal docente 

 

Pessoal não docente 
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Pessoal 
docente  

24 30 9 1 0 4,16 

Total  271 345 125 22 13 4,15 

 

 

 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

C1 24 28 10 2 0 4,15 

C1.1 25 26 11 1 0 4,19 

Total  49 54 21 3 0 4,17 

 

 

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Comunicaçã

o  

C.1 - A informação divulgada pelo Diretor de Turma, no exercício das suas 

funções, chega atempadamente a todos os elementos do seu Conselho de 

Turma. 

C1.1 - A informação divulgada pelo Diretor de Turma, no exercício das suas 

funções, chega a todos os elementos do seu Conselho de Turma com clareza e 

rigor. 

Pessoal docente 

  

Comunicaçã

o  

O Encarregado de Educação recebe as informações relativas ao desempenho 

escolar do educando 

O Encarregado de Educação é informado sobre todas as atividades da 

turma/escola em que o educando está envolvido. 

O Encarregado de Educação é informado sempre que o educando não cumpre 

as tarefas solicitadas (TPC, Trabalhos, faltas de material, etc.). 

O Encarregado de Educação é informado, atempadamente, da data de reuniões 

de encarregados de educação 

O meu diretor de turma comunica com o meu encarregado de educação mais 

vezes através 

Alunos  Encarregados de educação  
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Alunos  471 475 119 38 22 4,18 

Encarregados 
de educação 

463 702 148 34 5 4,17 

Total  934 1177 267 72 27 4,17 

 

Colaboração   

O Diretor de Turma, no exercício das suas funções, promove no Conselho de 

Turma ações / atividades que permitem o desenvolvimento de articulações entre 

as diferentes disciplinas / áreas, no âmbito do Projeto de trabalho da Turma 

incentivando ao trabalho colaborativo.  

 

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Pessoal 
docente 

18 32 11 4 0 3,92 

  

 

 

                                          

(alunos) 

                     

(encarregados de educação) 

Pessoal docente 
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Colaboração   Tenho um boa relação com 

o meu diretor de turma 

Tenho uma relação cordial com o diretor de 

turma do meu educando 

  

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Alunos  159 156 44 9 7 4,64 

Encarregados 
de educação  

133 161 42 2 0 4,24 

Total  292 317 86 11 7 4,44 

 

 

 

Depois de analisados todos os dados referentes à secção 5 -  diretores de turma/ titulares 

de turma /grupo - verificamos que a média da pontuação obtida é de  4,08 no critério 

envolvimento, 4,17 no critério comunicação e 4,05 no critério colaboração.  No global esta 

secção atinge uma média de 4,16. Em todos os critérios a segunda hipótese mais 

escolhida pelos inquiridos é " concordo plenamente". A maioria dos alunos e 

encarregados de educação declaram que a caderneta é a forma mais utilizada para 

 

Quadro resumo - Diretores de turma /titulares de turma/ grupo  

Critério Opção mais 
escolhida 

Média em % 
da opção 

mais 
escolhida 

Opção menos 
escolhida 

Média em % 
da opção 

menos 
escolhida 

Média em % das 
opções NTO, D, DC 

Média 

da P. 

Envolvimento  Concordo  43,1% Discordo 

C. 

1,85% 7,18% 
4,08 

Comunicação Concordo  46,61% Discordo 2,2% 6,76% 4,17 

Colaboração  Concordo 

P. 

45,8% Discordo 1,9% 7,4% 
4,20 
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comunicar com o diretor de turma. A soma das percentagens concordo e concordo 

plenamente é superior a 80%.  

 

secção 6 - coordenador de ciclo  

coordenador de ciclo 

 

E
n

v
o

lv
im

e
n

to
  

O coordenador de ciclo, no 
exercício das suas funções 
dinamiza toda a atividade 
relativa ao processo de 
organização dos PTT. 

 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

  

A informação divulgada pelo 
coordenador de ciclo, no 
exercício das suas funções, 
chega atempadamente a todos 
os diretores de Turma. 

 

A informação disponibilizada 
pelo coordenados de ciclo é 
clara e rigorosa. 

 

O coordenador de ciclo 
disponibiliza informação 
atualizada sobre os assuntos 
relativos à direção de turma. 

 

C
o

la
b

o
ra

ç
ã

o
 

O coordenador de ciclo 
promove o trabalho colaborativo 
entre todos os DT. 
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O coordenador de ciclo colabora 
com os Dt/TT/TG no 
desempenho das suas funções. 

 

 

 
Concordo 
completamente 
(5 pontos) 

Concord
o 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Envolviment
o  

6 14 8 2 0 3,8 

Comunicaçã
o 

7 13 6 2 0 3,89 

7 15 4 3 0 3,89 

4 14 7 4 0 3,62 

Colaboração  
3 14 8 4 0 3,55 

6 15 7 0 0 3,96 

Total 33 85 40 15 0 3,78 

 

 

Depois de analisados todos os dados referentes à secção 6 -  coordenador de ciclo - 

verificamos que a média da pontuação obtida é de  3,80 no critério envolvimento, 3,80 no 

critério comunicação e 3,75 no critério colaboração.  No global a média é de 3,79. No 

conjunto dos critérios os critérios a segunda hipótese mais escolhida pelos inquiridos é 

" não tenho opinião". No entanto em dois indicadores do critério comunicação a segunda 

hipótese mais escolhida é "Concordo plenamente". A soma das percentagens concordo 

e concordo plenamente é superior a 65%. 

 

Secção 7 - coordenador de estabelecimento  

Quadro resumo - coordenador de ciclo   

Critério Opção mais 
escolhida 

Média em % 
da opção 
mais 
escolhida 

Opção menos 
escolhida 

Média em % 
da opção 
menos 
escolhida 

Média em % das 
opções NTO, D, DC 

Média 

da P. 

Envolvimento  Concordo  46,7% Discordo 6,7% 16,7% 3,8 

Comunicação Concordo  48,8% Discordo 10,4% 15,08% 3,8 

Colaboração  Concordo  50,95% Discordo  19,4% 22,13% 3,75 
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Envolvimento  

 

Conheces o professor responsável pela tua escola (aluno) 

 

 

O coordenador do estabelecimento que o meu educando frequenta motiva-
o a participar nas atividades do agrupamento. (encarregados de educação) 

 

O professor responsável pela tua escola diz ao teu encarregado de 
educação para participar nas atividades do agrupamento (aluno) 

 

O coordenador de estabelecimento motiva os encarregados de educação 

a participarem nas atividades do agrupamento. e  

pessoal docente pessoal não docente 

  

 



 

 

 

57 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Pessoal 
docente 

6 11 4 0 0 4,09 

Pessoal não 
docente 

2 3 1 0 0 4,1 

Alunos  38 72 57 12 9 3,62 

Encarregados 
de educação  

48 95 17 3 3 4,09 

Total  94 181 79 15 12 3,87 

 

Comunicação  

 

Comunicação  

O coordenador/responsável de estabelecimento que o meu educando 
frequenta faz - me chegar a informação necessária atempadamente. 
(encarregados de educação) 

 

O professor responsável pela minha escola envia as informações ao meu 
encarregado de educação (aluno) 

 

O coordenador/responsável de estabelecimento faz chegar, atempadamente, 

a informação necessária a todos os elementos do seu estabelecimento.  

 

Pessoal docente Pessoal não docente  
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 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Pessoal 
docente 

9 10 2 0 0 4,33 

Pessoal não 
docente 

2 3 1 0 0 4,16 

Alunos  48 85 40 5 6 3,89 

Encarregados 
de educação  

48 95 17 3 3 4,09 

Total  107 193 60 8 9 4,01 

 

 

Colaboração  
Há trabalho colaborativo entre todos os docentes do estabelecimento. 

Há um trabalho colaborativo entre o coordenador do estabelecimento e a 
escola sede 

  

 

 Concordo 
completamen
te 
(5 pontos) 

Concord
o 
 
(4 pontos)   

Não 
tenho 
opinião 
(3 pontos) 

Discordo 
(2 pontos) 

Discordo 
completamen
te 
(1 ponto)  

Médi
a  

Pessoal 
docente 

16 17 7 2 0 4,12 

 

 

 

Depois de analisados todos os dados referentes à secção 7 - coordenadores de 

estabelecimento - verificamos que a média da pontuação obtida é de  3,87 no critério 

envolvimento, 4,01 no critério comunicação e 4,12 no critério colaboração.  Globalmente 

a média obtida é 3,94. Em todos os critérios a segunda hipótese mais escolhida pelos 

Quadro resumo - coordenador de estabelecimento 

Critério Opção mais 
escolhida 

Média em 
% da 
opção 
mais 
escolhida 

Opção menos 
escolhida 

Média em % 
da opção 
menos 
escolhida 

Média em % das 
opções NTO, D, 
DC 

Média 

da P. 

Envolvimento  Concordo  49,8% Discordo 
completamente  

10,42% 11,72% 3,87 

Comunicação Concordo  48,55% Discordo 7,2% 8,82% 4,01 

Colaboração  Concordo  40,5% Discordo  14,25% 14,26% 4,12 
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inquiridos é "concordo plenamente". A soma das percentagens concordo e concordo 

plenamente é superior a 70%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese  

 

Grelha síntese  

 

Conselho geral  

 

      Critérios  

Concordo 

Plenamente  
Concordo  

Não tenho 

opinião  
Discordo  

Discordo 

completamente  

Envolvimento  8,94% 50,79% 34,77% 3,04% 2,46% 

Promoção  10,46% 51,11% 30,75% 5,75% 1,92% 

Divulgação  12,56% 47,22% 32,43% 5,88% 1,90% 

Comunicação  6,38% 55,32% 25,53% 8,51% 4,25% 

Total 10,49% 50,17% 31,43% 5,11% 2,09% 

Direção  

                                                                                                 

critérios  

Concordo 

Plenamente  
Concordo  

Não tenho 

opinião  
Discordo  

Discordo 

completamente  

Envolvimento  16,07% 51,78% 21,55% 8,68% 1,91% 

Promoção  13,20% 51,17% 28,14% 5,71% 1,78% 

Comunicação  20,91% 51,22% 20,57% 5,02% 2,34% 

Valorização  19,41% 48,76% 22,69% 7,15% 1,91% 

Eficiência  18,74% 49,26% 20,46% 7,31% 4,23% 

Total 17,12% 51,51% 22,98% 6,26% 2,13% 

C. 

Pedagógico 

            

Critérios  

Concordo 

Plenamente  
Concordo  

Não tenho 

opinião  
Discordo  

Discordo 

completamente  

Promoção  13,63% 69,69% 12,12% 4,54% 0 

Comunicação  29,00% 61,06% 3,05% 6,87% 0 
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Articulação  15,15% 65,15% 12,12% 7,57% 0 

Valorização  12,12% 53,03% 25,75% 9,09% 0 

Verificação  6,06% 63,63% 15,15% 15,15% 0 

Total  17,47% 62,28% 11,90% 8,35% 0 

Departamento 

Área d.   

 

       Critérios 

Concordo 

Plenamente  
Concordo  

Não tenho 

opinião  
Discordo  

Discordo 

completamente  

Envolvimento  27,69% 56,41% 10,00% 4,36% 1,54% 

Promoção  30,95% 41,72% 21,58% 2,87% 2,87% 

Comunicação  35,27% 53,87% 9,69% 1,16% 0 

Articulação  32,64% 49,74% 14,76% 1,81% 1,03% 

Total 31,37% 50,92% 12,87% 2,64% 1,19% 

Diretores  

T. 

        Critérios  

Concordo 

Plenamente  
Concordo  

Não tenho 

opinião  
Discordo  

Discordo 

completamente  

Envolvimento  34,92% 44,46% 16,11% 2,83% 1,68% 

Comunicação  37,75% 47,27% 11,06% 2,88% 1,03% 

Colaboração  39,84% 44,86% 12,47% 1,92% 0,90% 

Total 37,50% 46,30% 12,26% 2,69% 1,13% 

Coordenador 

de ciclo  

        Critérios  

Concordo 

Plenamente  
Concordo  

Não tenho 

opinião  
Discordo  

Discordo 

completamente  

Envolvimento  20,00% 46,66% 26,66% 6,66% 0 

Comunicação  20,93% 48,84% 19,76% 10,46% 0 

Colaboração  15,79% 50,88% 26,31% 7,01% 0 

Total 19,07% 49,13% 23,12% 8,67% 0 

Coordenador 

de estab. 

        Critérios 

Concordo 

Plenamente  
Concordo  

Não tenho 

opinião  
Discordo  

Discordo 

completamente  

Envolvimento  24,67% 47,50% 20,73% 3,93% 3,15% 

Comunicação  26,43% 52,59% 16,35% 2,18% 2,45% 

Colaboração  38,09% 40,47% 16,66% 4,76% 0 

Total  27,13% 48,87% 18,25% 3,13% 2,63% 
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A equipa de autoavaliação depois de analisar os dados presentes e outros registos escritos 

(atas)considera ser importante realçar:  

 

1- O bom acolhimento aos inquéritos por parte da comunidade educativa. No entanto, ficou-se aquém dos 90% de 

devolução em todos os grupos inquiridos, excepto no dos alunos, sendo que o grupo que menos respondeu foi o do 

pessoal não docente. 

No geral, o inquérito foi devolvido por 81% dos inquiridos. 

2 - A maioria do pessoal docente tem mais de 40 anos de idade (81,5%) sendo que 44,6% tem mais de 50 anos. No 

que se refere ao tempo de serviço 58,4% tem mais de 20 anos de serviço.  

3 - O pessoal não docente tem, na maioria, entre 41 e 50 anos de idade e entre 11 e 20 anos de serviço.  

4 - Em todas as secções e critérios a percentagem de inquiridos que concorda ou concorda plenamente com os 

diferentes indicadores de medida ultrapassa os 60% e em muitos casos os 70%.  

5 - No global as percentagens de concordo e concordo plenamente é de 80%. 

6 - Há uma grande percentagem de inquiridos que em alguns critérios e indicadores responde "não tenho opinião". 

7 - Após a leitura e análise das atas verifica-se que a perspectiva da maioria dos inquiridos não  corroborada pelo 

que se depreende da leitura das atas. (ver grelha em anexo) 

8 - A média global atingida é de 3,85. 

 

 

12 - ANÁLISE/  ESTRATÉGIAS DE MELHORIA / RECOMENDAÇÕES (resumo do trabalho 
realizado em reunião dos  departamentos) 

62 

Secção Média 

Soma das 
pontuações 

concordo e concordo 
plenamente 

Soma das pontuações 
não tenho opinião,  

discordo e discordo 
completamente 

Conselho geral 3,62 60,66 39,34 

Diretor e elementos da 
direção 

3,73 68,63 31,37 

Conselho Pedagógico 3,83 79,75 20,25 

Departamento e área 
disciplinar 

4,08 82,79 17,21 

Diretores de turma 4,15 83,80 16,20 

Coordenador de ciclo 3,78 68,20 31,80 

Coordenador de 
estabelecimento 

3,99 76,00 24,00 

Total 3,85 80,64 19,36 



 

 

 

Elemento constitutivo/ secção Conselho Geral 

Critérios - (envolvimento) (promoção) (comunicação) (divulgação) 

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 
O conselho geral emite opinião sobre 
o trabalho desenvolvido na 
comunidade educativa. 
O conselho geral promove o 
relacionamento com a comunidade 
educativa. 
O conselho geral promove para o 
exterior uma visão positiva do 
agrupamento. 
A comunicação estabelecida entre o 
Conselho Geral e as restantes 
estruturas de liderança é realizada 
atempadamente, com clareza e rigor. 
As decisões do conselho geral são 
divulgadas em local próprio. 

A comunidade educativa reconhece que o Conselho 
Geral se envolve no trabalho desenvolvido emitindo 
a sua opinião. 
A maioria dos inquiridos entende que o conselho 
geral tem em consideração a sua opinião e promove 
uma imagem positiva do agrupamento. 
Uma percentagem significativa de inquiridos 
considera que a comunicação é realizada 
atempadamente e com clareza. 
A abertura dos elementos do conselho geral para 
ouvirem as opiniões dos elementos das suas 
estruturas. 
A maioria dos inquiridos considera que o meio de 
divulgação das decisões do conselho geral eficiente. 

Desconhecimento por parte significativa da Comunidade Educativa da sua 
existência e/ou funções atribuídas. 
Regista-se uma percentagem significativa de Alunos e Encarregados de 
Educação que não sabe(não têm opinião)se o conselho geral emite opinião à 
Comunidade Educativa e, embora, não tão expressivo, uma percentagem de 
docentes, também não tem opinião. 
Não existe um mecanismo estruturado para veicular a comunicação entre os 
representantes do conselho geral e a comunidade educativa. 
Uma percentagem significativa de pessoal não docente discorda ou discorda 
completamente que o conselho geral tem em consideração a sua opinião. 
As opiniões dos representantes do conselho geral não espelham a opinião geral. 

Oportunidades Constrangimentos 
A reunião geral de professores. 
As reuniões de início de ano com os encarregados de educação. 
Envolvimento dos elementos do conselho geral. 
Reuniões periódicas do pessoal não docente. 
Assembleia de delegados. 
Boa relação entre as diferentes estruturas do agrupamento. 

O local onde são afixadas as atas do conselho geral tem pouca visibilidade e é interdito aos alunos. 
Professores colocados na escola pela 1ª vez estão pouco informados sobre este órgão. 
Pouca adesão às reuniões da assembleia de pais e encarregados de educação. 
Bloqueio no processo de comunicação. 
A fraca comunicação entre os representantes do conselho geral e os respetivos elementos da 
comunidade educativa, comprometem a exposição dos reais interesses dos seus intervenientes. 
Não existe um mecanismo estruturado para veicular a comunicação entre os representantes do 
conselho geral e a comunidade educativa. 

Sugestões de melhoria 
Consciencializar a restante Comunidade Educativa para a existência do Conselho Geral e da sua importância na vida democrática da Escola. 
Criar um folheto, dando a conhecer os órgãos do agrupamento, as suas funções, e a ser publicitado nas reuniões de Área / Departamento / Pais, aulas de formação cívica  e na 
página web do AVEF. 
Publicitação, na página da escola, das datas das reuniões; Publicitação do local de afixação das respetivas atas. 
Na reunião geral de início de ano letivo, devem ser apresentados os docentes que fazem parte deste órgão. 
Os assuntos não sigilosos poderiam ser publicados na página AVEF. 
Deverão ser marcadas reuniões de assembleia de delegados para permitir que as informações recolhidas pelos representantes dos alunos no conselho geral sejam transmitidas 
aos delegados para posterior divulgação a todos os alunos. 
Melhorar a comunicação entre os representantes do conselho geral e os respetivos elementos da comunidade educativa, por forma a atender seus os reais interesses. 
Na primeira reunião geral com os encarregados de educação, informar do número de reuniões previstas e dos assuntos gerais que normalmente se abordam nessas reuniões. 
Diversificar os meios de comunicação com os encarregados de educação, por forma a melhorar o canal de comunicação. 

 

 
 



 

 

 

Elemento constitutivo/ secção Conselho Pedagógico 

Critério -  Promoção articulação valorização comunicação verificação 

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 
O conselho pedagógico promove na 
comunidade escolar uma imagem de espaço 
reflexivo conducente à melhoria das práticas 
pedagógicas. 
O conselho pedagógico é um elemento 
agregador da articulação pedagógica do 
agrupamento. 
O conselho pedagógico valoriza a participação 
em projetos tanto a nível local como nacional 
A comunicação estabelecida entre o conselho 
pedagógico e as diferentes estruturas do 
agrupamento é realizada atempadamente, 
com clareza e rigor. 
A execução das deliberações e 
recomendações do conselho pedagógico são 
objeto de uma supervisão efetiva. 

Perspetiva globalmente positiva em todos os 
indicadores. 
Transmitida informação/execução 
atempadamente. 
Internamente há discussão e procura promover- 
se reflexão sobre a melhoria das práticas 
pedagógicas. 
As informações resultantes da reflexão em 
conselho pedagógico são difundidas com clareza 
e rigor. 
Os canais de comunicação em vigor funcionam e 
facultam a todos a informação emanada do CP 
atempadamente. Recetividade e abertura à 
apresentação e dinamização de projetos. 
A maioria concorda que as recomendações do 

conselho pedagógico são objeto de uma 
supervisão efetiva 

Percentagem significativa de quem considera que este órgão dá pouca 
valorização aos projetos desenvolvidos; 
A devolução em ata das análises/reflexões realizadas foca-se mais na 
apresentação de dados, do que no conteúdos das reflexões. 
Enquanto elemento agregador da articulação ainda há pouca valorização 
desta dimensão, a partir do CP, o que se reflete nas restantes estruturas 
de liderança. 
Pouca insistência para alargar a dinamização de projetos a mais 
elementos do corpo docente, ficando estes constantemente direcionados 
aos mesmos docentes que se voluntariam para os desenvolver. 
A percentagem de “não tenho opinião” e de “discordo” é significativa neste 
critério (superior a 30%), o que pode indicar que desconhecem os projetos 
realizados, 
Falta de supervisão quanto ao nível de cumprimento das deliberações do 
Conselho Pedagógico. 
Entre os critérios relativos ao CP, a “verificação” é o que apresenta maior 
percentagem de “discordo” (15%). 

Oportunidades Constrangimentos 
A escola ser pequena e permitir um conhecimento efetivo da comunidade 
Elaboração de diferentes instrumentos para recolha e tratamento de informação (Adenda, 
com análise de resultados periódica realizada pelas áreas disciplinares/departamentos) onde 
consta a reflexão critica face aos resultados conseguidos e diferentes elementos relativos a 
estratégias e medidas de superação de resultados 
Existe um corpo docente dinâmico que se preocupa com a qualidade e imagem da escola 

Não cumprimento integral das decisões emanadas do CP 
O Conselho Pedagógico ser um órgão consultivo, o que leva, por vezes, a que 
as suas recomendações sejam alteradas e não sendo possível a sua 
verificação. 

Sugestões de melhoria 
Responsabilizar os Coordenadores de Ciclo e Departamento/Área Disciplinar para uma supervisão mais eficiente das atividades. 
Registo minucioso retratando todas as deliberações e recomendações. Dar maior relevo às questões pedagógicas, registando isso em ata. 
Incentivar a promoção de iniciativas de formação pedagógica na escola (encontros, seminários, workshops…). 
A informação que tem mais reflexos e impacto na atividade docente/vida da escola deve ser reforçada de forma mais incisiva pelas lideranças intermédias. 
Apostar nas lideranças intermédias para que estas incentivem a participação em projetos mais inovadores que promovam o desenvolvimento integral dos alunos, de forma mais 
articulada, valorizando também a imagem da escola. 
Melhorar a forma de divulgação de projetos junto da comunidade escolar e motivar diretamente os docentes para o seu envolvimento nos mesmos, potenciando o PAA. 
Constituir equipas que se responsabilizem por implementar uma articulação efetiva em todos os anos letivos, de forma a motivar para a interdisciplinaridade, para a 
rentabilização de  recursos e  aprendizagens significativas, que  explorem  diferentes dimensões dos  alunos (trabalho mais  concertado de  forma a  trabalhar diferentes 
competências dos alunos) 
As recomendações/orientações emanadas pelo CP devem ser dadas a conhecer e partilhadas por todos os elementos da direção. 

 
 



 

 

 

Elemento constitutivo/ secção Direção 

Critério -  envolvimento promoção comunicação valorização eficiência 

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 
A atividade pedagógica, administrativa e 
organizacional do agrupamento é 
supervisionada pelo diretor ou pelos 
elementos da sua equipa. 
O diretor e a sua equipa promovem na 
comunidade educativa uma imagem de 
coerência, unidade e firmeza. 
O diretor e a sua equipa promovem para o 
exterior uma visão responsável e 
motivadora do agrupamento. 
A comunicação e informação entre as 
diferentes estruturas do agrupamento são 
asseguradas de forma clara e eficaz. 
O diretor e a sua equipa valorizam a 
participação em projetos tanto a nível local 
como nacional. 
As tomadas de decisão, dos elementos da 
direção, dão resposta de forma eficiente às 
problemáticas do agrupamento. 

Atentos e disponíveis para dar resposta às necessidades dos 
diversos departamentos. 
Compreensão/caráter humano dos seus elementos. 
Relação de proximidade e abertura entre o Diretor e elementos 
da direção com a comunidade educativa. 
Uma grande percentagem da comunidade educativa 
concorda/concorda plenamente sobre a orientação por parte da 
direção nas atividades do agrupamento 
Os alunos, E.E e Pessoal não docente consideram que o diretor 
ou os elementos da sua equipa estão presentes nas atividades do 
agrupamento 
A maioria dos inquiridos considera que o diretor e os elementos 
da sua equipa promovem o agrupamento de forma positiva. 
A Direção preocupa-se com o sucesso dos alunos criando maior 
diversidade de apoios educativos e atividades de complemento 
curricular 
A comunidade educativa considera a comunicação como um 
ponto forte desta direção. 
Total disponibilidade da direção no atendimento imediato de 
qualquer elemento da comunidade. 
A maioria do pessoal não docente considera que as informações 
e decisões fundamentais para o exercício das suas funções são 
sempre divulgadas. 
Os EE consideram que a direção se empenha na resolução dos 
problemas 

Pouco conhecimento da realidade das escolas EB1/JI 
Pouca visibilidade dos membros da Direção junto dos 
seus pares e em diversos espaços da escola. 
Informação/decisão divergente dos diferentes elementos 
sobre o mesmo assunto em algumas ocasiões 
Uma percentagem significativa de alunos e E.E. não têm 
opinião sobre a orientação por parte da direção nas 
atividades do agrupamento. 
O Pessoal docente (32,3%) considera que o diretor ou os 
elementos da sua equipa não estão presentes nas 
atividades do agrupamento. 
31% do Pessoal não docente considera que não há 
coerência nas tomadas de decisão da direção. 
Uma percentagem significativa de toda a comunidade 
educativa (29%) não tem opinião sobre a coerência nas 
tomadas de decisão da direção. 
Uma  parte  da  Comunidade educativa considera que  a 
direção não funciona como um todo. 
25% do Pessoal docente considera não existir firmeza nas 
decisões por parte da direção. 
A   circulação   da   informação   entre   a   direção   do 
Agrupamento e os docentes não é totalmente eficaz. 
Uma percentagem significativa dos inquiridos não tem 

opinião sobre a valorização da participação nos projetos. 

Oportunidades Constrangimentos 
Consciencializar a Comunidade do trabalho exercido pela Direção. 
O Agrupamento ser de pequena dimensão 
Flexibilidade curricular no desenvolvimento de um maior número de projetos 

Dificuldade na divulgação do envolvimento da direção nas atividades pedagógica, 
administrativa e organizacional do agrupamento 
Falta de acesso à internet na casa de alguns EE 
Falta de interesse por parte dos EE na consulta do site do agrupamento 

Sugestões de melhoria 

A Direção / Elementos da Direção circularem pelos espaços escolares e diferentes Unidades Educativas com frequência tendo uma presença mais ativa na vida das várias 
escolas do Agrupamento. Agenda Social que permita promover o AVEF e estar presente em diferentes eventos.. 
Necessidade de orientações mais objetivas e claras e maior uniformidade entre todos os elementos quantos às informações/deliberações. Pôr em comum as tomadas de 
decisão (reuniões periódicas). Verificação dos documentos (por mais do que um elemento) para não serem constantemente alterados, o que “descredibiliza” a informação. 
Maior presença da figura do diretor em atividades que envolvam a comunidade em geral e que trazem grande visibilidade ao agrupamento. 
Divulgação imediata das decisões do Diretor aos restantes elementos da Direção. Maior divulgação das caixas de sugestões na escola sede. 

 



 

 

 

Elemento constitutivo/ secção Departamento 
Critério -  envolvimento promoção articulação comunicação 

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 
O coordenador de departamento / delegado de área 
disciplinar promove o trabalho colaborativo entre os 
docentes de forma a atingir as metas do projeto educativo. 
O coordenador de departamento / delegado de área 
disciplinar valoriza a participação em projetos tanto a nível 
local como nacional. 
O coordenador de departamento/delegado de área 
disciplinar coordena a ação pedagógica dos professores do 
respetivo Departamento/Área Curricular. 
O coordenador de departamento /delegado área disciplinar 
incentiva a partilha de dinâmicas promotoras do sucesso 
educativo. 
A comunicação estabelecida entre coordenador de 
departamento/ delegado área disciplinar e as diferentes 
estruturas é realizada atempadamente, com clareza e rigor. 
O coordenador de departamento / delegado de área 
disciplinar promove no exterior uma visão responsável e 
motivadora do agrupamento. 

Organização e partilha, entre docentes, de materiais 
pedagógicos  e  diversificados  para  adequação  às 
características das turmas. 
Disponibilidade constante para o departamento. 
Promove/coordena atividades de acordo com o PE 
de forma a transmitir uma imagem positiva do 
agrupamento na comunidade educativa 
Dinâmica do coordenador de departamento, por ser 
um elo de ligação, gestão e transmissão/ partilha 
com os restantes elementos do departamento. 
Disponibilidade na resolução de problemas nas 
diferentes unidades educativas e apoio aos novos 
elementos do departamento. 
Visão positiva quanto à motivação e empenho. 
Atividades realizadas em parceria com instituições / 
organismos externos ao agrupamento. 
Planificação/dinamização de atividades envolvendo 
articulação entre as diferentes disciplinas do 
agrupamento. 

Pouca partilha de experiências pedagógicas e 
trabalho colaborativo. 
A percentagem muito elevada de docentes que não 
têm opinião sobre assuntos relativos ao 
departamento. 
Falta de registo do trabalho colaborativo entre os 
docentes nas atas de departamento. 
Diferenciação nos critérios/instrumentos de avaliação 
entre disciplinas. 
Atendendo ao notório decréscimo ao nível do 
número de alunos inscritos, as atividades deverão 
ser mais motivadoras e ir de encontro das 
necessidades/interesses dos mesmos. 
Fraca articulação vertical entre os programas dos 
anos de ensino; 

Oportunidades Constrangimentos 
Na 1.ª reunião do ano esclarecer que estes resultados (docentes que não 
têm opinião) não dignificam a classe docente e deve-se refletir sobre esta 
situação para que todos se envolvam no trabalho do departamento e área 
disciplinar. 
Diversificação de atividades 

Fraca adesão da comunidade educativa 
Falta de meios (transportes, espaços e verbas reduzidas). 
Parâmetros sujeitos a avaliação distintos dado a diferenciação das disciplinas 
Tempo limitado atendendo à necessidade de cumprimento dos programas curriculares 
Custos associados, nomeadamente transporte dos alunos para a escola sede. 

Sugestões de melhoria 

Fomentar a partilha pedagógica e o trabalho colaborativo. 
Rotatividade dos cargos / funções. 
Realização de uma ação de formação sobre o conceito e práticas de supervisão pedagógica; 
Registo mais cuidado em ata do trabalho colaborativo desenvolvido. Registo detalhado que evidencie todo o trabalho concretizado entre os docentes do departamento 
Elaboração de uma planificação mensal orientadora comum a todos os elementos do departamento. 
Uniformização dos critérios/instrumentos de avaliação e existência de grelhas de registo semelhantes. 
Haver uma melhor articulação entre os programas dos anos de ensino. 

 
 
 

 
 



 

 

 

Elemento constitutivo/ secção Coordenador de Ciclo 

Critério -  Envolvimento Comunicação Colaboração 

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 
O coordenador de ciclo promove o 
trabalho colaborativo entre os pares. 
O coordenador de ciclo colabora com os 
diretores/titulares de turma no 
desempenho das suas funções. 
A comunicação estabelecida entre os 
coordenadores de ciclo e as diferentes 
estruturas é realizada atempadamente, 
com clareza e rigor. 
Os coordenadores de ciclo disponibilizam 
aos diretores e titulares de turma 
informação atualizada sobre os assuntos 
relativos à direção de turma. 
O coordenador de ciclo é elemento 
agregador e dinamizador de toda a 
atividade relativa à organização dos 
projetos de trabalho das turmas. 

59% dos inquiridos considera que o coordenador de 
ciclo promove o trabalho colaborativo entre todos os 
DT. 
75% dos inquiridos considera que o coordenador de 
ciclo colabora com os Dt/TT/TG no desempenho das 
suas funções. 
A informação divulgada pelo coordenador de ciclo, 
no exercício das suas funções, chega 
atempadamente a todos os diretores de Turma. 
A informação disponibilizada pelo coordenados de 
ciclo é clara e rigorosa. 
O coordenador de ciclo disponibiliza informação 
atualizada sobre os assuntos relativos à direção de 
turma. 
O coordenador de ciclo, no exercício das suas 
funções dinamiza toda a atividade relativa ao 
processo de organização dos PTT. 

O elevado n.º de docentes que refere que não tem opinião sobre os 
assuntos. 
13% dos inquiridos discorda que o coordenador de ciclo promove o 
trabalho colaborativo entre todos os DT. 
Cerca de 26 % dos inquiridos não têm opinião sobre o critério do 
envolvimento. 
Cerca de 20% dos inquiridos não têm opinião sobre a eficácia da 
comunicação entre os coordenadores de ciclo e as diferentes estruturas, 
diretores de turma e titulares de turma. 
Algumas vezes, a comunicação das atividades é realizada diretamente 
entre a direção e os alunos sem conhecimento do coordenador de ciclo e 
dos diretores de turma. 
Cerca de 27% dos inquiridos não têm opinião sobre a ação do 
coordenador na dinamização de toda a atividade relativa ao processo de 
organização dos PTT 

Oportunidades Constrangimentos 
Dimensão do corpo docente 
Tarde comum para reuniões 

O facto de não ter sido nomeado um coordenador para o 3.º ciclo, aquando da ausência do 
referido coordenador. 
1.º ciclo não ter tarde livre para reunir. 
A informação nem sempre é disponibilizada aos coordenadores de ciclo para que estes a 
comuniquem aos diretores de turma e titulares de turma. 
Assumirem que as atividades que realizam anualmente são do conhecimento de todos os 

professores e nem sempre o é devido aos novos professores da escola. 
Excesso de atividades 

 

Sugestões de melhoria 

Fomentar a partilha pedagógica e o trabalho colaborativo. 
Sempre que uma circular é enviada para os alunos, a mesma deve ser enviada aos coordenadores de ciclo para que estes informem os diretores e titulares de turma. 
Elaboração e envio ao coordenador de ciclo/diretor de turma/titular de turma, de um documento que organize as atividades que irão oc orrer nesse mês. No documento deverá 
constar a atividade, os intervenientes, os responsáveis e indicar as tarefas que o diretor de turma tem que realizar para o desenvolvimento da atividade. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Elemento constitutivo/ secção Diretor de Turma / TT 

Critério -  envolvimento comunicação colaboração 

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

O diretor de turma/titular de turma/titular de 
grupo é elemento agregador e motivador de 
toda a atividade da turma na consecução das 
metas definidas no PTT 
A comunicação estabelecida entre Diretor de 
turma /Titulares de turma / grupo e as 
diferentes estruturas é realizada 
atempadamente, com clareza e rigor. 
A comunicação estabelecida entre o diretor de 
turma e os encarregados de educação é 
realizada atempadamente, com clareza e 
rigor. 
Os diretores de turma / titulares de turma 
promovem o trabalho colaborativo entre todos 
os elementos do C. T. 
Existe uma ligação estreita entre os diretores 
de turma / titulares de turma, os alunos e 
respetivos encarregados de educação. 

Satisfação generalizada quanto à ação dos 
Diretores de Turma. 
Resultados muito bons: a média global é de 
4,16. 
Pessoal docente, alunos e encarregados de 
educação responderam maioritariamente que 
concordam com este indicador. 
A maioria dos alunos e encarregados de 
educação declaram que a caderneta é a forma 
mais utilizada para comunicar com o diretor de 
turma. 
As reuniões são agendadas atempadamente 
A maioria do pessoal docente concorda que o 
diretor de turma promove o trabalho 
colaborativo. 
Tanto os alunos como os encarregados de 
educação concordam que existe uma boa 
relação com o diretor de turma / titular de turma. 

Existem alguns docentes, alunos e encarregados de educação que não 
têm opinião acerca deste indicador. 
Pouco uso da caderneta digital. 
Alguns encarregados de educação não consultam a caderneta do seu 
educando. 
A partir da leitura das atas não é possível verificar, com muita certeza, a 
existência do trabalho colaborativo entre os docentes. São mencionados 
alguns projetos, mas sempre na perspetiva individual dos professores que 
os desenvolvem sem promover uma reflexão sobre os mesmos e o 
impacto que tiveram no trabalho da turma. 
Uma pequena minoria refere que não tem opinião relativamente à relação 
com o diretor de turma / titular de turma. 

Oportunidades Constrangimentos 
O nº de reuniões que se realizam ao longo do ano. 
A facilidade de comunicação através da Internet. 
Uso da caderneta digital 

Fraco envolvimento dos alunos nas atividades. 
Alguns encarregados de educação não colaboram com o diretor de turma. 
Falta de acesso à internet. 

Sugestões de melhoria 
Melhorar a supervisão 
Clarificação quanto à data em que devem ser definidas as metas a alcançar por turma. No 1.º período deverá ficar registado em ata, o registo das metas que o conselho de 
turma se propõe atingir. 
O diretor de turma deverá ser um docente que tenha conhecimento da realidade da escola, se possível não ser um docente contratado. 
Ações de formação para o uso do programa netGIAE por parte dos encarregados de educação, no início do ano letivo. 

Os docentes que apresentam projetos individuais, deveriam promover uma reflexão sobre os mesmos e o impacto que tiveram no trabalho da turma. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elemento constitutivo/ secção Coordenador de Estabelecimento 

Critério -  envolvimento comunicação colaboração 

Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 
Existe uma colaboração efetiva entre os 
coordenadores / responsáveis dos diferentes 
estabelecimentos e a escola sede de 
agrupamento. 
Os Coordenadores de Estabelecimento 
fornecem informação à comunidade escolar e 
educativa. 
Os Coordenadores de Estabelecimento 
incentivam os encarregados de educação para 
a participação ativa na vida do agrupamento. 

O Diretor / Direção dá autonomia para tratar e resolver 
assuntos da UE. 
Uma elevada percentagem dos docentes considera que 
existe trabalho colaborativo entre todos os docentes do 
estabelecimento e entre o coordenador do 
estabelecimento e a escola sede. 
Elevada percentagem dos encarregados de educação, 
docentes e não docentes consideram que o 
coordenador/responsável de estabelecimento faz chegar 
a informação necessária atempadamente. 
92% dos alunos conhecem o professor responsável pela 
sua escola. 
73% dos encarregados de educação considera que o 
coordenador do estabelecimento motiva o seu educando 
a participar nas atividades do agrupamento. 
59% dos alunos considera que o professor responsável 
pela escola incentiva os encarregados de educação para 
participar nas atividades do agrupamento. 
81% dos docentes consideram que o coordenador de 
estabelecimento motiva os encarregados de educação a 
participarem nas atividades do agrupamento. 
83% dos não docentes consideram que o coordenador de 
estabelecimento motiva os encarregados de educação a 
participarem nas atividades do agrupamento 

Interrupção no horário lectivo para tratar de assuntos da UE; 
Cerca de 17% dos inquiridos não têm opinião sobre este critério 
e 14% dos não docentes consideram que o coordenador/ 
responsável de estabelecimento não faz chegar, 
atempadamente, a informação necessária a todos os elementos 
do seu estabelecimento. 
15% dos encarregados de educação não tem opinião sobre se o 
coordenador do estabelecimento motiva o seu educando a 
participar nas atividades do agrupamento 
30% dos alunos não tem opinião sobre se o professor 
responsável pela escola incentiva os encarregados de educação 
para participar nas atividades do agrupamento. 
Cerca de 18% dos docentes e não docentes não tem opinião 
sobre se o coordenador de estabelecimento motiva os 
encarregados de educação a participarem nas atividades do 
agrupamento. 

Oportunidades Constrangimentos 
Dimensão do corpo docente, da comunidade educativa, da escola 
Abertura dos coordenadores de estabelecimento 
Disponibilidade dos Enc de Educação 
Página da escola 

A informação nem sempre é disponibilizada aos coordenadores de estabelecimento. 
Indisponibilidade dos Encarregados de Educação. 
Incompatibilidade de horários dos encarregados de educação com as atividades dinamizadas 
pela escola. 
Falta de conhecimentos informáticos por parte dos encarregados de educação. 

Sugestões de melhoria 

Dispor de 2 tempos de redução para tratar de assuntos da UO; 
Sempre que haja uma informação relevante, a mesma deve ser antecipadamente enviada aos coordenadores de estabelecimento para que estes informem a comunidade 
educativa. 
Afixação das atividades realizadas em cada mês em local de fácil acesso aos alunos e encarregados de educação 
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ANEXOS 
 

GRELHA PARA ANÁLISE DAS ATAS CONSELHO PEDAGÓGICO, 
DEPARTAMENTO,  ÁREA DISCIPLINAR, 

 

V - Verifica-se;    VP - Verifica-se parcialmente;      NV- Não se verifica 

ITENS V V
P 

NV Observações 

O conselho geral emite opinião sobre 
o trabalho desenvolvido na 
comunidade educativa. 

x  
  

O Conselho Geral promove o 
relacionamento com a comunidade 
educativa. 

 x 
  

O conselho geral promove para o 
exterior uma visão positiva do 
agrupamento.  

x  
  

A comunicação estabelecida entre o 
Conselho Geral e as restantes 
estruturas de liderança é realizada 
atempadamente, com clareza e rigor. 

x 

  Refere-se nas atas o envio, aos 
conselheiros, de alguns documentos em 
data anterior à da realização da reunião  

O conselho geral dá a conhecer as 
suas decisões  à comunidade 
educativa. 

x 
  As atas do Conselho geral são afixadas 

em local designado para o efeito  

O conselho pedagógico promove na 
comunidade escolar  uma imagem de 
espaço reflexivo conducente à 
melhoria das práticas pedagógicas. 

 

x  

A reflexão que é descrita nas atas tem a 
ver com as atividades efetuadas. Dado 
que as atividades fazem parte do PAAA 
consideramos que se verifica 
parcialmente. Em nenhuma ata é efetuada 
qualquer reflexão no que se refere à 
prática em contexto de sala de aula. 

O conselho pedagógico é um elemento 
agregador da articulação pedagógica 
do agrupamento. 

 
x  

A articulação referida nas atas diz 
respeito à realização conjunta de 
atividades.  

O conselho pedagógico valoriza a 

participação em projetos tanto a nível 

local como nacional. 
x 

 

 

As atas referem a participação em 
projetos, no entanto nunca é referido o 
incentivo à participação. Por vezes refere-
se o recebimento de prémios.  

A execução das deliberações e 
recomendações do conselho 
pedagógico são objeto de uma 
supervisão efetiva. 

 

 x 

Da leitura das atas do C. P. não ressalta 
uma supervisão do cumprimento das 
deliberações e recomendações do C. P. 

O coordenador de departamento 
/delegado área disciplinar incentiva a 
partilha de dinâmicas promotoras do 
sucesso educativo. 

 

x  

Não se depreende, a partir da leitura das 
atas que os docentes partilhem entre si 
dinâmicas de sala de aula. A partilha que 
ressalta da leitura das atas tem a ver com 
a dinamização de atividades. Só uma vez 
por período (na análise da avaliação) são  
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delineadas estratégias para combater o 
insucesso.  

O coordenador de departamento / 
delegado de área disciplinar  promove 
o trabalho colaborativo entre os 
docentes de forma a atingir as metas 
do projeto educativo. 

 x  

A partir da leitura das atas não é possível 
verificar, com muita certeza, a existência 
do trabalho colaborativo entre os 
docentes. São mencionadas equipas de 
professores para elaborar materiais de 
avaliação. 

O coordenador de ciclo é elemento 
agregador e dinamizador  de toda a 
atividade relativa à organização dos 
projetos de trabalho das turmas. 

 

x  

Da leitura das atas não é possível verificar 
claramente a dinamização de atividades 
relativas à organização dos projetos de 
trabalho das turmas. 

Os coordenadores de ciclo 
disponibilizam aos  diretores e 
titulares de turma informação 
atualizada sobre os assuntos relativos 
à direção de turma. 

x   

Há registo de informação disponibilizada 
pelos coordenadores de ciclo sobre 
assuntos relativos à organização do 
trabalho de avaliação dos alunos e 
organização do dossier da turma. 

Os diretores de turma / titulares de turma 
promovem o trabalho colaborativo entre 
todos os elementos do C. T. 

 x 

 

A partir da leitura das atas não é possível 
verificar com muita certeza a existência do 
trabalho colaborativo entre os docentes. 
São mencionados alguns projetos, mas 
sempre na perspetiva individual dos 
professores que os desenvolvem sem 
promover uma reflexão sobre os mesmos 
e o impacto que tiveram np trabalho da 
turma. 

O diretor de turma/titular de turma/titular 
de grupo é elemento agregador e  
motivador de toda a atividade da turma na 
consecução das metas definidas no PTT. 

  

x 

Não é possível identificar, a partir da 
leitura das atas influência do diretor de 
turma na definição e  consecução das 
metas do PTT. 
Em nenhuma ata aparece registo das 
metas  que o conselho de turma se 
propõe atingir. 
 

 

 

Apresentado em reunião do conselho pedagógico em - 11/07/2018 
Apresentado em reunião do conselho geral em - 19/07/2018 
 
A equipa de autoavaliação   
  

Armando Dias  
Clara Neiva  
Emília Amorim  
Filipa Guia  
Isabel Rodrigues  
José Reis  
Maria Couto  
Paula Alves  
 


