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PONTO PRÉVIO
O ano letivo de 2015/2016 representou um marco na forma de desenvolver o processo
de autoavaliação do agrupamento. A integração da nossa equipa no APAR (Projeto de
Avaliação em Rede), trouxe uma mais valia ao processo de autoavaliação, indo ao encontro
das sugestões produzidas na última avaliação externa da escola que apontava para a
necessidade de uma melhoria "na consistência teórica e metodológica do modelo de
autoavaliação". A equipa de autoavaliação elaborou, desde início do ano letivo, um conjunto
de materiais, sob a supervisão do APAR, que visaram o desenvolvimento de uma cultura de
autoavaliação, bem como pôr em prática dinâmicas essenciais a este dispositivo legal.

INTRODUÇÃO
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.
Como forma de iniciar esta nova forma de autoavaliação, sempre apoiados pela
equipa de formação da APAR fomos avançado com uma série de documentos e
procedimentos para definir a área e subárea a avaliar, assim como a constituição do Grupo
de Focagem (GF) que integra elementos representativos da realidade escolar.
Da análise das questões de avaliação recolhidas, nos diferentes departamentos,
definimos a área 3 Desenvolvimento curricular e a subárea 3.1 Escola como lugar de
aprendizagem dos alunos como a área onde iria incidir o nosso processo de autoavaliação
no presente ano letivo. Como já é habitual proceder-se-ia também à avaliação da área 5 Resultados e à subárea 5.1 Sucesso académico.
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É neste enquadramento que surge o presente relatório que, a partir do Quadro de
Referência da APAR, pretende fazer uma análise do trabalho desenvolvido sobre uma das
áreas consideradas como prioritárias pelos órgãos de gestão do agrupamento, “3.
Desenvolvimento curricular” e a subárea “3.1. Escola como lugar de aprendizagem dos
alunos”.
A equipa empenhou-se na recolha e análise de referentes externos e internos, fase
da maior importância, na construção dos referenciais, uma vez que estes referentes
(externos – normativos legais e investigação, internos – normativos internos de suporte à
autonomia) constituem o nosso ideal de escola. Em função daquilo que consideramos ser
ideal da escola e balizados pelas questões de avaliação que surgiram dos diversos
departamentos do Agrupamento identificamos os elementos constitutivos e os critérios, que
estabelecem a interpretação da informação, os indicadores/questões, que permitem
questionar a informação associada aos critérios e finalmente as pistas, que sugerem as
fontes de informação onde será colhida a realidade. Terminada a construção do referencial
foram desenvolvidas várias formas de recolha de informação, entre as quais, questionáriosinquérito, pesquisa documental e recolha de evidências estatísticas.
Para concluir todo o processo e como forma de apresentação dos resultados do nosso
trabalho, toda a informação recolhida para interpretação e a nossa interpretação da mesma
são expostas no presente relatório.
REFERENCIAL
REFERENTES
Externos:
Administração Central
Estatuto do Aluno e Ética Escolar
Lei nº 51/2012
Direitos do aluno –art.7º
1 — O aluno tem direito a:
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade
educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica,
saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural
ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;
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b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei,
em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso;
d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no
trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
i) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à
sua aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços
especializados de apoio educativo;
s) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação;
t) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem
nas situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares.
Deveres do aluno - Artigo 10.º
O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto no artigo 40.º e dos demais deveres previstos
no regulamento interno da escola, de:
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não
podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo,
orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social, ou
convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas.
f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente;
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de
todos os alunos;
Avaliação de Desempenho (Despacho nº13981/2012)
Artigo 3.º
Dimensão científica e pedagógica
A concretização da dimensão científica e pedagógica decorre das determinações curriculares
procedentes do Ministério da Educação e Ciência e do agrupamento de escolas ou escola
não agrupada, pelo que o docente deve:
a) Orientar a sua ação em benefício da aprendizagem dos alunos;
b) Selecionar as melhores abordagens de ensino;
c) Analisar as suas aulas sob o ponto de vista da eficácia dessas abordagens;
d) Criar um ambiente educativo assente em valores comummente reconhecidos, tratando
os alunos com a dignidade que esses valores preconizam e assegurando que eles
procedam do mesmo modo;
e) Ter presente a especificidade dos papéis de «aluno» e de «educador/professor», não
deixando de considerar as fronteiras que lhe são inerentes.
Artigo 6.º
Parâmetro pedagógico
1 — O parâmetro pedagógico integra os elementos didáticos e relacionais.
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2 — Os elementos didáticos representam 40 % da percentagem prevista no n.º 3 do artigo
2.º e registam os seguintes aspetos:
a) Estruturação da aula para se lecionarem os conteúdos previstos nos documentos
curriculares e alcançarem os seus objetivos;
b) Evolução da aprendizagem e orientação das atividades em função dessa verificação;
c) Acompanhamento da prestação dos alunos e informação aos mesmos sobre a sua
evolução.
3 — Os elementos relacionais representam 10 % da percentagem prevista no n.º 3 do artigo
2.º e observam os seguintes aspetos:
a) Funcionamento da aula com base em regras que acautelem a disciplina;
b) Envolvimento dos alunos e a sua participação nas atividades;
c) Estímulos com vista à melhoria da aprendizagem dos alunos.
Investigação
Sammons, Hillman e Mortimore (1995)
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O PERFIL DE AUTO-AVALIÇÃO DE ESCOLA (PAVE)
PROCESSOS AO NÍVEL DA SALA DE AULA
4. O tempo como um recurso da aprendizagem
O tempo é um dos recursos mais valiosos da aprendizagem. Na escola o tempo é um
bem limitado e tem de ser bem gerido. Uma análise dos horários escolares é, por si só, uma
medida parcial pois não é sinónimo de ‘tempo de ocupação’, ou, como os investigadores o
designam, ‘oportunidade para aprender’. As questões para as quais a escola deve procurar
respostas são:
O tempo de aula dedicado à aprendizagem é suficiente, por oposição ao tempo
despendido com questões burocráticas, disciplinares, e com o arrumar e desarrumar de
material escolar?
5. Qualidade do ensino e da aprendizagem
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Não deve constituir surpresa para ninguém o facto de os investigadores sobre a eficácia das
escolas terem identificado ‘um enfoque na aprendizagem’ como uma característica chave
consistente das escolas eficazes em todo o mundo. Isto está provavelmente associado ao
bom ensino, mas os dois não são sinónimos. O bom ensino é normalmente caracterizado
pela existência de critérios claros, de feedback formativo, de uma avaliação eficaz, da
capacidade de comunicação e de empatia do professor, do ritmo estimulante e da
diversidade das actividades propostas. Por si só, porém, nenhum destes factores garante
que os alunos aprenderão, pois alguns alunos aprendem bem sem o ensino e outros não
conseguem aprender apesar de terem tido uma instrução notável e ajuda individual. Por
conseguinte, ao avaliar a qualidade do ensino e da aprendizagem, devemos tratá-los como
dois processos separados.
INTERNOS
Projeto Educativo
3.2 OBJETIVOS GERAIS
1. Proporcionar aos alunos um acompanhamento eficaz do percurso escolar,
promovendo a qualidade, um adequado enquadramento educativo e curricular, de
acordo com os interesses e potencialidades dos alunos, de forma a assegurar o
cumprimento do seu percurso escolar com sucesso. (pág.25)

3.3 METAS PRIORITÁRIAS
3.ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
Melhorar a articulação/ comunicação entre os diversos órgãos de gestão e estruturas
de coordenação
Melhorar o acompanhamento e a supervisão da prática letiva..
Otimizar o trabalho colaborativo entre os professores do Conselho de Turma..

Regulamento Interno
SUBSECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES
Artigo 10.º
Direitos específicos dos alunos
1. O aluno tem direito a:
Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em
condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização
de aprendizagens bem-sucedidas;
Usufruir do ambiente e do projeto educativo que proporcionem as condições para o seu pleno
desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua
9
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personalidade e da sua capacidade de autoaprendizagem e de crítica consciente sobre os
valores, o conhecimento e a estética;
Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho
escolar.
Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa;
Participar no processo de avaliação através dos mecanismos de autoavaliação e heteroavaliação;
Artigo 13.º
Outros direitos dos alunos
Receber uma avaliação justa e equilibrada;
Ter uma escola bem organizada, cujo ambiente contribua para a sua formação integral;
Artigo 14.º
Deveres gerais dos alunos
a) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem;

SECÇÃO III – PESSOAL DOCENTE

Artigo 63.º
Deveres gerais
Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento das
suas capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a formação de cidadãos
civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade;
Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da
comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de
exclusão e discriminação;
Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas definidos, procurando adotar
mecanismos de diferenciação pedagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais
dos alunos; ;
Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individual e coletivamente;
Artigo 65.º
Deveres específicos
Desenvolver com os alunos, pessoal não docente e colegas um espírito de solidariedade e
colaboração, promovendo entre si um clima de confiança, abertura e compreensão;
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REFERÊNCIA

Áreas

3. Desenvolvimento Curricular
3.1. Escola como lugar de
aprendizagem dos alunos.

Questões de avaliação
Pormenorizar / traduzir o que interessa saber sobre a escola

Na sala de aula, existe um ambiente ordeiro e centrado nas aprendizagens?
Há consistência e congruência na aplicação das regras?
Os alunos participam na definição das regras ?
Os recursos materiais na sala de aula são adequados ao desempenho da sua função?
O tempo letivo (blocos de 90m) é o mais benéfico para a aquisição das aprendizagens?
Os professores otimizam o tempo de aprendizagem na sala de aula?
Os professores reforçam positivamente os bons comportamentos e as boas práticas de
aprendizagem?
Os professores praticam e promovem a autoavaliação como instrumento de melhoria da prática
letiva?
Os professores redefinem estratégias em função dos resultados da aprendizagem?
As medidas de apoio às aprendizagens contribuem para a superação das dificuldades diagnosticadas
nos alunos?
A linguagem utilizada na sala de aula é adequada ao nível etário dos alunos e às situações
vivenciadas?
A monitorização das aprendizagens é desenvolvida através de procedimentos definidos
internamente?
O clima de trabalho proporciona a melhoria dos resultados escolares?
Os alunos são informados dos objetivos da aula?
No final de cada aula é elaborado um resumo da mesma?
A disposição/organização utilizada na sala de aula promove a aquisição das aprendizagens?
Os Encarregados de Educação monitorizam o processo de ensino aprendizagem dos seus
educandos?
Os alunos reconhecem a importância da autoavaliação na superação das suas dificuldades?
Os alunos reconhecem que a sua participação nos clubes é uma mais-valia no seu desenvolvimento
pessoal e intelectual?
11
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Os alunos participam no seu processo de avaliação?
Verifica-se um ambiente educativo assente no respeito?
Existe uniformização nas regras e normas definidas para aplicar na sala de aula?
Os professores monitorizam os progressos dos alunos?
Os professores disponibilizam aos alunos informação sobre os progressos efetuados?
O tempo de aula é maximizado em aquisição de aprendizagens ou gasto em conversas paralelas e
gestão de conflitos?
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QUADRO DE REFERÊNCIA
1. Processos de liderança
1.1. Visão estratégica / coerência
1.2. Motivação e empenho

Existe supervisão para garantir que as práticas definidas são implementadas?
As lideranças intermédias supervisionam o processo de ensino/aprendizagem?
1.3. Abertura à inovação
1.4. Relações
2. Organização e gestão
2.1. Infraestruturas
2.2. Gestão dos recursos humanos
2.3. Gestão dos recursos materiais e financeiros

Os recursos materiais na sala de aula são adequados ao desempenho da sua função?
2.4. Conceção, planeamento e desenvolvimento da atividade

O tempo letivo (blocos de 90m) é o mais benéfico para a aquisição das aprendizagens?
2.5. Escola de todos para todos
3. Desenvolvimento curricular
3.1. Escola como lugar de aprendizagem dos alunos

Na sala de aula, existe um ambiente ordeiro e centrado nas aprendizagens?
Há consistência e congruência na aplicação das regras?
Os alunos participam na definição das regras ?
Os professores otimizam o tempo de aprendizagem na sala de aula?
Os professores reforçam positivamente os bons comportamentos e as boas práticas de
aprendizagem?
Os professores praticam e promovem a autoavaliação como instrumento de melhoria da prática
letiva?
Os professores redefinem estratégias em função dos resultados da aprendizagem?
As medidas de apoio às aprendizagens contribuem para a superação das dificuldades
diagnosticadas nos alunos?
A linguagem utilizada na sala de aula é adequada ao nível etário dos alunos e às situações
vivenciadas?
A monitorização das aprendizagens é desenvolvida através de procedimentos definidos
internamente?
Os alunos são informados dos objetivos da aula?
No final de cada aula é elaborado um resumo da mesma?
Os Encarregados de Educação monitorizam o processo de ensino aprendizagem dos seus
educandos?
Os alunos reconhecem a importância da autoavaliação na superação das suas dificuldades?
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Os alunos participam no seu processo de avaliação?
Verifica-se um ambiente educativo assente no respeito?
Existe uniformização nas regras e normas definidas para aplicar na sala de aula?
Os professores monitorizam os progressos dos alunos?
Os professores disponibilizam aos alunos informação sobre os progressos efetuados?
O tempo de aula é maximizado em aquisição de aprendizagens ou gasto em conversas paralelas
e gestão de conflitos?
A disposição/organização utilizada na sala de aula promove a aquisição das aprendizagens?
Os alunos reconhecem que a sua participação nos clubes é uma mais-valia no seu
desenvolvimento pessoal e intelectual?
Os docentes analisam os seus instrumentos e as suas práticas para ver como é que se pode
melhorar os resultados dos alunos?
Os Encarregados de Educação monitorizam o processo de ensino aprendizagem dos seus
educandos?

3.2. Escola como lugar de aprendizagem da restante comunidade educativa
4. Relações com o exterior
4.1. Família

Os Encarregados de Educação tomam a iniciativa de procurar informações junto dos Diretores de
Turma?
4.2. Organismos públicos e/ou privados
4.3. Instituições do ensino superior
4.4. Mundo do trabalho
5. Resultados
5.1 Sucesso académico
5.2. Desenvolvimento pessoal e social
5.3. Comportamento e disciplina

O clima de trabalho proporciona a melhoria dos resultados escolares?
As regras de sala de aula são definidas em colaboração com todos os docentes dos diferentes
ciclos/níveis de ensino?
Existe uniformização nas regras e normas definidas para aplicar na sala de aula?
Todos os intervenientes no processo educativo em contexto de sala de aula aplicam as regras e
normas definidas e fazem com que estas sejam cumpridas?
As regras são explicitadas e cumpridas por todos?
As regras, fora da sala de aula, são explicitadas e cumpridas por todos?
5.4. Valorização das aprendizagens
5.5. Destinos dos alunos
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REFERENCIAL
ÁREA

REFERENTES

DIMENSÃO: Construído

EXTERNOS

INTERNOS

SALA DE AULA

ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

SUBÁREA: 3.1. ESCOLA

3 - Desenvolvimento Curricular
COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Administração central
Lei nº51/2012 (Estatuto do aluno);
Desp.13981/2012 (Avaliação de Desempenho).
Investigação
Sammons, Hillman e Mortimore (1995);
O perfil de Auto-avaliação de escolas. (PAVE)
Contexto local
Projeto Educativo; Regulamento Interno;

CRITÉRIOS

Responsabilização
Relação
Pedagógica

A AVALIAR:

Envolvimento

Valorização

INDICADORES

PERÍODO

DE
AVALIAÇÃO

2 0 15/ 2 0 16

PISTAS A
INVESTIGAR

 O professor promove um ambiente de diálogo e partilha de ideias.
 O aluno vê o professor como alguém que o ajuda.

Livro de ponto
Atas CT/
C. de del. Turma
Discurso dos
atores: Alunos
/Professores / EE
Discurso dos
atores: Alunos
/Professores /EE

 O professor utiliza o reforço positivo com vista à melhoria das
aprendizagens.
 O aluno sente-se valorizado no seu esforço e empenho.

Discurso dos
atores:
Alunos/Professores
/ EE






As regras são negociadas entre todos.
As regras são respeitadas por todos.
Há consistência na aplicação das regras.
Há congruência na aplicação das regras.
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Respeito




SALA DE AULA

Otimização

Adequação
Processo de
Ensinoaprendizagem

Responsabilização

Eficácia





Discurso dos
atores: alunos
Professores e alunos relacionam-se num ambiente cordial.
/Professores/ EE
Professores e alunos relacionam-se num ambiente de respeito
Participações
mútuo.
disciplinares
Os alunos respeitam-se na diferença e singularidade.
Grelhas de registo
de comportamento
Discurso dos
Na sala de aula existe um ambiente ordeiro centrado nas
atores: alunos
aprendizagens.
/Professores/ EE
Os objetivos de cada aula são apresentados no início da mesma.
No final de cada aula são sistematizados os conteúdos trabalhados.
Livro de ponto
O tempo de aula dedicado à aprendizagem é maximizado.

 As atividades desenvolvidas contribuem para a consecução dos
objetivos do projeto educativo.
 O docente seleciona abordagens/metodologias em função da
especificidade dos conteúdos.
 O docente seleciona abordagens/metodologias em função da
especificidade do perfil dos alunos.
 A linguagem utilizada pelo professor é adequada ao nível etário dos
alunos
 Os docentes fomentam atividades para desenvolver o nível de
autonomia do aluno
 Os docentes propiciam a reflexão sobre as causas dos resultados
obtidos.
 A autoavaliação dos alunos é um processo contínuo que
proporciona uma reflexão sobre as suas aprendizagens.
 Os objetivos propostos para as aulas são atingidos
 As aulas são producentes

Discurso dos
atores: alunos
/Professores/ EE
PAAA
Planificações
PTT

Discurso dos
atores: alunos
professores
livro de ponto
Discurso dos
atores:
alunos/professores/
EE
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OPÇÕES METODOLÓGICAS
Para avaliarmos a área em estudo definimos como pistas a investigar o discurso dos
atores, a análise às atas de Conselhos de Turma., conselhos de ano, Plano de trabalho das
turmas, plano anual de atividades e grelha de comportamentos /participações disciplinares.
Assim, para auscultar os primeiros, construímos um inquérito por questionário (anexos 1,
2, 3, 4, 5), para analisar os documentos referidos fizemos a leitura dos mesmos e construímos
grelhas de registo da análise feita (anexo 6, 7, 8)
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) e uma escala de frequência (1 – Nunca, 2 – Quase nunca, 3 – Às vezes, 4 –
Quase sempre e 5 – Sempre) e uma questão de resposta aberta.
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
O universo de aplicação dos questionários, que decorreu durante os meses de abril,
maio e primeiros dias de junho (até 5) de 2016, procurou abranger a totalidade dos
professores, oitenta por cento dos alunos, com exceção do pré - escolar e 1º e 2ºanos do
1ºciclo, e oitenta por cento dos encarregados de educação. Os inquéritos aos alunos e
docentes foram efetuados através dos formulários Google e obtiveram-se 327 respostas dos
alunos e 68 dos docentes (ver tabela1). Os inquéritos aos encarregados de docentes foram
elaborados em suporte papel e posteriormente lançados no formulário Google. Obtiveram-se
498 respostas.
tabela 1

TOTAL
Pré -escolar

1º ciclo
Alunos

Docentes

Encarregados
de educação

2º ciclo
3ºciclo
Total
Pré -escolar
1º ciclo
2º ciclo
3ºciclo
Total
Pré -escolar
1º ciclo
2º ciclo
3ºciclo
Total

124
1º e 2º
128
ano
3ºe 4º
110
ano
Total
238
126
184
548
7
18

AMOSTRA
Nª

%

0

0

88

80%

88
101
147
336
7
18

37%
80%
80%
61%
100%
100%

49

49

100%

74
124
238
126
184
672

74
99
191
101
148
538

100%
80%
80%
80%
80%
80%

Questionários
devolvidos
Nº
%
0
0
84

93%

84
96
147
327
7

93%
95%
100%
97%
100%

62

92%

69
80

93%
80%

418
498

95%
92%
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No que se refere aos docentes a idade média é de 49 anos, sendo que o grupo dos
docentes do pré escolar tem uma idade média de 53 anos e os restantes docentes de 47 anos.
Em relação ao género verifica-se uma prevalência do sexo feminino sendo de 100% pré
escolar.
Ensino básico

Pré escolar

F - 71%
M- 29%

No que concerne ao vínculo contratual os docentes do quadro estão em maioria sendo
que no pré escolar todos docentes pertencem aos quadros.

Ensino

básico

Pré escolar

A idade média dos alunos inquiridos é 12 anos havendo uma diferença de cerca de 4%
entre os elementos femininos e os masculinos.

Em relação aos ciclos, que frequentam, as percentagens são as seguintes:
18
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Os encarregados de educação
maioritariamente, ao sexo feminino.
Ensino básico

que

responderam

ao

inquérito

pertencem,

Pré escolar

Feminino 65%
Masculino 35%

Feminino 71,4%
Masculino 28,6%

A maioria dos encarregados de educação apenas tem um educando a frequentar o
agrupamento sendo que não há nenhum com mais de três educandos.

Ensino básico

Pré escolar

19
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Apresentação e discussão 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).
Todos os critérios, à exceção da otimização, dentro dos pesos estabelecidos obtiveram
valores superiores a quatro, o que, à partida, pode ser classificado como bom. Este valor pode
esconder fragilidades.
Não esquecer que este processo de autoavaliação estabelece o confronto entre o
referente, o ideal, e o referido, a realidade.
Nesta comparação verificamos afastamento em todos os indicadores, sendo inesperada
em alguns. O docente, no pleno exercício das suas funções, não deve, ou melhor, não pode
referir que não tem opinião sobre o que acontece na sala de aula.
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Relação pedagógica
Responsabilização
As regras são negociadas entre todos
Dados

docentes -pré escolar

docentes - ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

Média global e análise do indicador

Média

4,15

3,96

4,85

4,13

Existe consenso no que se refere à negociação das regras. Não há uma diferença grande entre
as percentagens de cada um dos grupos. De salientar que da análise efetuada aos registos dos
livros de ponto se pode concluir que as regras são trabalhadas pela maioria dos professores no
início do ano. Contudo há algumas turmas onde não aparece nenhum registo no que diz respeito
à negociação/discussão de regras e outras em que aparece registado somente "Regras da sala
de aula" não se ficando a saber se as regras são discutidas ou apenas apresentadas.
Um ponto a ter em conta é o facto de uma percentagem de alunos (5,7%) e docentes (4,8%) não
ter opinião sobre a discussão das regras. Destes resultados podemos concluir que as regras não
são negociadas entre todos (12,9% dos Docentes e 8,1% dos alunos).
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Relação pedagógica
Responsabilização
As regras são respeitadas por todos.
Dados

encarregados de
encarregados de
educação dos alunos educação dos alunos
do pré escolar
do ensino básico

docentes -pré escolar

docentes - ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

Média global e análise do indicador

Média

4,20

3,91

4,14

4

4,11

4,08
22
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No que se refere ao respeitar das regras também não há uma disparidade significativa entre
todos os inquiridos. Deve realçar-se o facto de haver percentagens aproximadas entre os alunos
inquiridos e os respetivos encarregados de educação. O grupo que se afasta mais é o dos
docentes do ensino básico. No entanto, as percentagens de C. e CP. são muito idênticas, ficando
muito perto dos 90% em todos os grupos inquiridos com exceção dos docentes do pré escolar
onde fica perto dos 100%. De referir uma percentagem que, apesar de não ser elevada, não
deixa de ter significado de alunos e encarregados de educação que referem não ter opinião
sobre o respeito pelas regras.
Da análise da grelha de registo de ocorrências disciplinares deduz-se que a perceção dos grupos
inquiridos não está longe da realidade uma vez que não há um número elevado de participações
disciplinares que ocorram em sala de aula.
Daqui se infere que as regras também não são respeitadas por todos sendo, no entanto, uma
pequena franja dos docentes e discentes.
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Relação pedagógica
A- Responsabilização
Há consistência na aplicação das regras
Dados

docentes -pré escolar

docentes - ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA:
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

Média global e análise do indicador

Média

4,45

4,66

4,57

4,47

Em relação a este indicador ressalta o facto de todos os grupos apresentarem uma média entre
4,5 e 4,66, sendo a média mais baixa a dos alunos. A diferença encontra-se na percentagem de
C. e CP., havendo aqui um diferencial elevado entre os alunos e docentes do ensino básico.
Deve salientar-se que os docentes de ensino básico consideram-se mais consistentes na
aplicação das regras do que os alunos.
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docentes -pré escolar

docentes - ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Relação pedagógica
Responsabilização
Há congruência na aplicação das regras
Dados

Média

4,23

4,42

4,57

Média global e análise do indicador
4,26
Em relação à congruência na aplicação das regras deve referir-se o consenso nas percentagens
dos que discordam e discordam completamente. A percentagem dos alunos que concordam
completamente é bastante inferior à percentagem dos docentes. Estes entendem que aplicam
(claramente) com coerência as regras enquanto que a visão dos alunos não é tão entusiasta)
Importa referir que ainda há docentes e alunos que consideram não ter/haver coerência na
aplicação das regras.
Média global e análise do critério
4,06
Fazendo a análise deste critério deve referir-se que todos os indicadores apresentam uma média
superior a 4, pelo que se pode concluir que, no que diz respeito à sala de aula, a relação
pedagógica assenta em princípios de responsabilização onde a maioria dos intervenientes
assumem o seu lugar cumprindo os seus deveres. Em todos os indicadores há um elevado grau
de concordância entre os grupos inquiridos sendo, no entanto, diferente o grau do concordância.
Dadas as discordâncias enunciadas, não havendo registos escritos consistentes que permitam
aferir as diferentes perceções dos grupos inquiridos, importa refletir sobre este critério.
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ÁREA A AVALIAR:
SUBÁREA:
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Relação pedagógica
Envolvimento
O professor promove um ambiente de diálogo e partilha de ideias

docentes -pré escolar

docentes - ensino
básico

Alunos

Dados

Média e análise do indicador

Média

4,23

4,72

4,85

4,33

Analisando os resultados obtidos neste indicador verificamos que a grande maioria dos inquiridos
tem a perceção que o professor promove o diálogo e a partilha de ideias. No entanto, há uma
diferença substancial entre os alunos e os docentes que concordam plenamente. (31,7% e 79%).
De referir ainda uma percentagem de alunos que não tem opinião sobre o assunto, sendo
importante debruçarmo-nos sobre este aspeto, assim como o facto de haver um docente que
discorda deste indicador.
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Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Relação pedagógica
Critério
Envolvimento
Indicador
O aluno vê o professor como alguém que o ajuda
Vou falar com os professores quando tenho dificuldades,
Dados
Média
problemas ou dúvidas.

3,78

docentes -pré escolar

docentes - ensino básico

Os alunos recorrem a si quando têm dificuldades,
problemas ou dúvidas.

Média global da questão

4,58

4,85

4,23
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docentes -pré
escolar

docentes - ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Relação pedagógica
Critério
Envolvimento
Indicador
O Aluno vê o professor com alguém que o ajuda.
O professor mostra disponibilidade para ouvir os alunos
Dados

Média global da questão
Média global e análise do indicador

Média

4,30

4,79

4,85

4,38
4,31

Da análise deste indicador conclui-se que quase 11% dos alunos não tem opinião sobre ver o professor
como alguém que está disponível para ajudar, o que pode traduzir um certo alheamento em relação ao que
se passa na sala de aula. Os dois grupos de inquiridos que têm uma relação direta (alunos e docentes do
ensino básico) têm uma perceção diferente sobre o grau de disponibilidade do professor. Neste indicador
verificamos que apesar das médias obtidas, em cada um dos grupos inquiridos, ser superior a 4,5 há uma
discrepância no que diz respeito ao grau de concordância. Os docentes apresentam uma percentagem
mais elevada de concordo plenamente, enquanto, que, os alunos, a percentagem dos que concordam é
praticamente igual aos que concordam plenamente.
Média global e análise do critério

4,31

A média alcançada neste critério situa-se nos 4,40. Da análise efetuada pode concluir-se que há um bom
envolvimento entre docentes e discentes havendo da parte dos alunos a consciência de que o professor
está disponível dialogar, partilhar ideias e para ajudar. Da parte dos docentes há uma perceção elevada no
que diz respeito a este critério. Porém os alunos não têm uma opinião tão favorável como os docentes e é
de realçar que na maioria das questões há alunos que afirmam não ter opinião sobre o assunto.
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ÁREA A AVALIAR:
SUBÁREA:
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Relação pedagógica
Valorização
O aluno sente-se valorizado no seu esforço e empenho.
Média

4,17

4,40

encarregados
de educação
dos alunos
do ensino b.

5

4,01

encarregados
de educação
dos alunos do
pré - escolar

docentes -pré
escolar

docentes ensino básico

Alunos

Dados

4,17

Média global e análise do indicador
4,12
Verifica-se neste indicador que as médias variam entre 4,11 e 5 havendo uma diferença de 0,89 entre os
valores mínimo e máximo. A perceção mais elevado sobre a valorização dos alunos pertence aos
docentes do pré escolar e a mais baixa pertence aos encarregados de educação do ensino básico.
Média global e análise do critério
4,12
Da análise efetuada verifica-se que no que diz respeito ao critério da valorização há uma perceção
elevada em todos os grupos inquiridos. 50% do docentes do ensino básico entende que o aluno se sente
valorizado mas sem grande afinco. Os docentes têm uma visão mais positiva que os alunos .No entanto, é
necessário referir a percentagem substancial de inquiridos que não tem opinião sobre o assunto (10,5%
de alunos, 4,8% de docentes do E.B., 13,7% do E.E. B e 11,3% dos EE do PE). Sendo a valorização da
autoestima fulcral para a promoção do sucesso importa refletir sobre este aspeto.
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ÁREA A
SUBÁREA

AVALIA

Elementos constitutivos

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Relação pedagógica

docentes -pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

Critério
Respeito
Indicador
Professores e alunos relacionam-se num ambiente cordial
Na sala de aula os alunos usam uma linguagem adequada
Dados
Média
com os colegas

Média global da questão

4,35

3,98

4,57

4,29
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docentes ensino básico

4,35

4,56

docentes pré - escolar

Alunos

ÁREA A AVALIAR:
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA:
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Relação pedagógica
Critério
Respeito
Indicador
Professores e alunos relacionam-se num ambiente cordial
Na sala de aula os alunos usam uma linguagem correta
Dados
Média
com os professores

4,71

Média da questão

4,54
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docentes - ensino
básico

4,51

4,62

docentes pré - escolar

Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Relação pedagógica
Critério
Respeito
Indicador
Professores e alunos relacionam-se num ambiente cordial
Os meus professores tratam-me com respeito
Dados
Média

4,85

Média global da questão

4,53
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ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Relação pedagógica
Critério
Respeito
Indicador
Professores e alunos relacionam-se num ambiente cordial
Os meus colegas tratam-me de forma amigável
Dados
Média

Alunos

4,16

Gosto do ambiente da minha turma

Nas suas aulas os alunos relacionam-se de forma
amigável

4,14

docentes pré escolar

docentes -ensino básico

4,09

4,57

encarregados de
educação dos alunos do
ensino básico

O seu educando refere que tem bom ambiente na turma

3,97
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Média global da questão
Média global e análise do indicador

4,05
4,25

Na questão "Na sala de aula os alunos usam uma linguagem adequada com os colegas" verificase que são os docentes do ensino básico os mais críticos em relação à linguagem utilizada pelos
alunos. Só 17,7% concordam plenamente que os alunos utilizam uma linguagem correta com os
pares.
Na questão "Na sala de aula os alunos usam uma linguagem correta com os professores" verificase consenso entre os grupos inquiridos sendo o grupo dos docentes aquele em que uma maior
percentagem concorda plenamente que os alunos utilizam uma linguagem correta com os
professores
Na questão "Os meus professores tratam-me com respeito" é de referir as médias alcançadas por
todos os grupos inquiridos acima dos 4,5 e o facto de a percentagem de alunos e professores que
concordam plenamente com a questão colocada ser relativamente próxima (60% e 66%).
No que se refere a este indicador, particularmente no que à forma como os alunos se relacionam
entre si e ao ambiente que se vive nas turmas, há consenso entre todos os grupos inquiridos. As
médias são próximas exceto no que se refere ao pré escolar que são um pouco mais elevadas.

.
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4, 60

Os alunos respeitam os professores

4,34

encarregados de
educação dos
alunos do ensino b.

4,71

4,33

encarregados de
educação dos alunos
do pré - escolar

docentes pré escolar

docentes ensino básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Relação pedagógica
Critério
Respeito
Professores e alunos relacionam-se num ambiente de respeito mútuo
Indicador
Trato os professores com respeito
Dados
Média

4,35

Média global da questão

4,43
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encarregados de
educação dos alunos
do pré escolar

encarregados de
educação dos
alunos do ensino b.

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIA
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Relação pedagógica
Critério
Respeito
Professores e alunos relacionam-se num ambiente de respeito mútuo
Indicador
Média
Os professores tratam os alunos com respeito
Dados

Média global da questão

4,51

4,62

4,85

4,29

4,31

4,40
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4,31

4,83

encarregados de
educação dos
alunos do ensino
básico

4,85

4,15

encarregados de
educação dos
alunos do pré escolar
média

docentes pré escolar

docentes - ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Relação pedagógica
Critério
Respeito
Professores e alunos relacionam-se num ambiente de respeito mútuo
Indicador
Há boa relação entre os professores e alunos
Média
Dados

4,05

Média global da questão
Média global e análise do indicador

4,25
4,37

Da análise efetuada à primeira questão é de destacar, de novo a proximidade das médias obtidas
pelos diferentes grupos, ainda que a perceção dos alunos sobre esta questão é superior à dos
adultos inquiridos com exceção dos docentes do pré escolar.
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Na 2ª questão é de salientar que a perceção dos grupos inquiridos sobre a forma como os
professores respeitam os alunos é aproximada entre o grupo dos discentes e o grupo dos
docentes do ensino básico. Já a perceção dos encarregados de educação, apesar de não
apresentar uma média muito distanciada, revela uma visão mais crítica em relação aos docentes.
Na 3ª questão as médias obtidas pelos diferentes grupos apresentam alguma diferença: por um
lado os docentes com média mais elevada, por outro lado os encarregados de educação com uma
média mais baixa. De salientar, também a diferença assinalável entre a percentagem dos alunos e
a percentagem dos docentes que concorda plenamente com a questão colocada. Apesar de as
médias apontarem para o bom relacionamento existente conclui-se que são os docentes que têm
uma perceção mais elevada no que diz respeito ao mesmo.
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ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Relação pedagógica
Critério
Respeito
Indicador
Os alunos respeitam-se na sua diferença e singularidade
Respeito todos os meus colegas
Dados

Média

Alunos

4,31

Sinto que sou respeitado pelos meus colegas
4,16

docentes ensino
básico

Os alunos respeitam-se mutuamente

docentes pré escolar

3,91

4,42

encarregados de educação dos alunos do
ensino básico

O meu educando respeita os colegas

4,19

O meu educando sente-se respeitado pelos colegas

3,84
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O meu educando respeita os colegas

4,21

O meu educando sente-se respeitado pelos colegas

Média global e análise do indicador

4,05

4,11

A análise efetuada permite verificar que os alunos têm um sentimento superior quando inquiridos sobre o
respeito para com os colegas do que o que apresentam em relação ao respeito que os colegas têm para
com eles próprios. Esta perceção é partilhada pelos respetivos encarregados de educação. Os docentes
do ensino básico são o grupo que revela uma perceção mais baixa em relação à questão em análise.

Média global e análise do critério

4,26

Na análise deste critério é de realçar o facto de que todos os inquiridos têm uma perceção favorável no
que diz respeito ao relacionamento entre alunos e professores.
Todos os atores consideram que há respeito. No entanto, ainda há uma alguns alunos que não se sentem
respeitados corroborados pelos encarregados de educação. Esta perceção confirma-se através da grelha
de análise de registos de comportamento e participações disciplinares. Pode verificar - se que todas as
turmas têm comportamento satisfatório ou bastante satisfatório e ao longo do ano apenas 7 turmas
tiveram participações disciplinares tratadas pelo NAC. Também se verifica que a maioria das
participações foram efetuadas por professores e os atos a que se referem ocorreram em contexto de sala
de aula.
Os encarregados de educação têm uma visão mais positiva sobre o respeito do seu educando para com
os outros do que do respeito dos outros para com o seu educando.
Pode concluir-se que o relacionamento entre professores e alunos assenta em princípios de cordialidade
e respeito mútuo, havendo no entanto situações pontuais de comportamentos menos corretos. Também
se considera importante refletir sobre a percentagem de inquiridos que refere não ter opinião sobre as
questões colocadas.
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3,98

4,72

encarregados de
educação dos alunos
do ensino básico

5

3,95

encarregados de
educação dos alunos
do pré - escolar

docentes -pré
escolar

docentes - ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Relação pedagógica
Critério
Otimização
Indicador
Na sala de aula existe um ambiente ordeiro centrado nas aprendizagens
Há um clima organizado favorável à aprendizagem
Dados
Média

4,18

Média global da questão

4,04
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docentes pré - escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA:
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Processo ensino aprendizagem
Critério
Otimização
Indicador
Na sala de aula existe um ambiente ordeiro centrado nas aprendizagens
Os alunos estão atentos enquanto o professor explica
Dados
Média

Média global da questão

4,11

4,01

4,28

4,10
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docentes pré - escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula – Processo ensino aprendizagem
Critério
Otimização
Indicador
Na sala de aula existe um ambiente ordeiro centrado nas aprendizagens
As intervenções dos alunos são sobre o assunto da aula
Média
Dados

Média global da questão
Média global e análise do indicador

4,06

3,96

4,33

4,05
4,06

Na questão "Há um clima organizado favorável à aprendizagem" é de salientar a diferença existente entre
as percentagens de alunos e docentes sobre o ambiente vivido na sala de aula. A percentagem de alunos
e encarregados de educação de alunos do ensino básico que discordam ou discordam completamente é
idêntica (aproximadamente 6%) enquanto que nos docentes é 0%. Daqui se conclui que os professores
revelam uma opinião bastante mais favorável (100%) no que respeita ao ambiente da sala de aula do que
os restantes grupos inquiridos. a totalidade dos docentes considera que não há constrangimentos no que
se refere ao clima favorável à aprendizagem o que não é partilhado pelos restantes grupos em estudo.
Na questão "Os alunos estão atentos enquanto o professor explica" as médias obtidas revelam algum
consenso na opinião dos inquiridos, assim como a percentagem dos que concordam plenamente (28%). De
realçar a percentagem considerável de alunos e professores que refere não ter opinião.
A análise da questão "As intervenções dos alunos são sobre o assunto da aula" revela que são os
docentes do ensino básico que têm uma opinião menos favorável em relação ao assunto. Para refletir o
facto de 12% dos alunos e 3% dos docentes não terem opinião sobre a questão colocada.
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula – Processo Ensino Aprendizagem
Otimização
Os objetivos de cada aula são apresentados no início da mesma
Dados
Média

docentes pré -escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

Média global e análise do indicador

4,14

4,24

4,42

4,16

Na questão em análise um consenso entre todos os grupos inquiridos no que se refere à
apresentação dos objetivos no início de cada aula. Ao consultar os livros de ponto verifica-se que
o que está registado são as atividades desenvolvidas em cada aula. Daqui se conclui que tanto
alunos como docentes assumem o sumário como sendo a apresentação dos objetivos de cada
aula.
Mais uma vez chamamos a atenção para a percentagem dos que afirmam não ter opinião.
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ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Otimização
No final de cada aula são sistematizados os conteúdos trabalhados

docentes pré - escolar

docentes ensino
básico

Alunos

Dados

Média global e análise do indicador

Média

3,82

4,17

4,42

3,89

A análise desta questão revela que a perceção quanto à sistematização dos conteúdos no final
da aula é algo diferenciada no que aos alunos e docentes diz respeito. De referir que 10% dos
alunos discordam ou discordam completamente e 15% não têm opinião. De referir também que
9,7% dos professores também referem não ter opinião.
De realçar que o DC, por parte dos alunos, é neste indicador que regista maior percentagem.
De referir que da análise efetuada aos registos dos livros de ponto não se consegue inferir se no
fim de cada aula os conteúdos são sistematizados.
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ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Otimização
O tempo de aula dedicado à aprendizagem é maximizado

Alunos

A maioria do tempo da aula é usado para os meus professores
explicarem a matéria e para eu fazer exercícios.

Dados

Média

4,27

docentes pré- escolar

docentes -ensino básico

A maioria do tempo de cada aula é usado para trabalhar os
conteúdos.

Média global da questão

4,58

3,85

4,31
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ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério
Indicador

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - processo ensino aprendizagem
Otimização
O tempo de aula dedicado à aprendizagem é maximizado

Docentes ensino básico

Alunos

Os professores gastam muito tempo da aula para manter a ordem
na turma

Dados

Média

2. 29

Interrompe, com frequência, as suas aulas para restabelecer a
ordem na turma

3,09

Média global da questão
Nota - Tendo a equipa verificado que a formulação desta questão devia ter sido
diferente (os professores gastam pouco tempo da aula para manter a ordem na
2,51
turma) alterou a escala de valores. Assim, nesta questão, os valores utilizados
são os seguintes: DC - 5; D - 4; NTO - 3; C - 2; CP - 1)
Média global e análise do indicador
3,42
Da análise da questão "A maioria do tempo de cada aula é usado para trabalhar os conteúdos". ressalta
o facto de os docentes do pré escolar terem a opinião menos favorável sobre o rendimento do
tempo de aprendizagem e os docentes do ensino básico a mais favorável. De referir ainda a
grande disparidade entre a percentagem dos docentes do ensino básico e alunos que concordam
ou concordam completamente com a questão.
Da análise da questão em que se pretende aferir o tempo gasto em cada aula para manter a
ordem na turma é importante salientar que 74% dos alunos concorda ou concorda completamente
que o professor gasta muito tempo para manter a ordem na turma, enquanto 42% dos professores
concorda ou concorda completamente que interrompe com frequência as aulas para manter a
ordem na turma. Daqui se conclui que a perceção do tempo gasto para manter a ordem na turma,
é muito superior nos alunos. É de referir, ainda, que é a única questão que alcança média
negativa. De realçar que estes dados contrariam os obtidos na questão "o tempo de aula é
maximizado" e que este indicador é o que se afasta mais do desejado.
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Média global e análise do critério

3,90

Depois da análise de todos os indicadores e se olharmos para a média obtida pode concluir-se
que no critério otimização há um desempenho com algumas fragilidades dadas as diferenças
substanciais existentes entre as opiniões de docentes e alunos. Chama-se a atenção para as
contradições existentes entre os resultados de alguns indicadores: Se existe um ambiente ordeiro
e centrado nas aprendizagens e se o tempo de aula é maximizado, como pode ser gasto muito
tempo da aula para manter a ordem na sala?
Conclui-se que é importante refletir sobre o desempenho em sala de aula, particularmente no que
diz respeito ao ambiente vivido, às intervenções em sala de aula e ao tempo de aula gasto para
manter a ordem na turma.
Refira-se que é o critério com mais discrepância entre a realidade e o ideal.
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ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Adequação
As atividades desenvolvidas contribuem para a consecução dos
Indicador
objetivos do projeto educativo.
A escola desenvolve as capacidades dos alunos para terem
Média
Dados
sucesso

encarregados de encarregados de
educação dos
educação dos
alunos do pré alunos do ensino b.
escolar
média

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

Elementos constitutivos
Critério

Média global da questão

4,24

4,40

5

3,95

4,21

4,08
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
SALA DE AULA -PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
Critério
Adequação
As atividades desenvolvidas contribuem para a consecução dos
Indicador
objetivos do projeto educativo.
A escola prepara os alunos para serem adultos
Média
Dados
responsáveis
AVALIAR

encarregados de
encarregados de
educação dos alunos educação dos
do pré escolar
alunos do ensino b.

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A
SUBÁREA

Média global da questão

4,36

4,43

5

4,05

4,15

4,20

50

Relatório de autoavaliação

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - processo ensino aprendizagem
Adequação
As atividades desenvolvidas contribuem para a consecução dos
Indicador
objetivos do projeto educativo.
A escola reconhece as capacidades e o esforço dos
Dados
Média
alunos

encarregados de
encarregados de
educação dos alunos educação dos
do pré - escolar
alunos do ensino b.

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

Média global da questão

4,17

4,40

5

3,96

4,17

4,10
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Relação pedagógica
Adequação
As atividades desenvolvidas contribuem para a consecução dos
Indicador
objetivos do projeto educativo.
Os alunos têm boas condições de aprendizagem / ensino
Média
Dados

encarregados de
educação dos
alunos do pré escolar

encarregados de
educação dos
alunos do ensino
básico

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

Média global da questão
Média e análise do indicador

4,16

4,22

4,71

3,93

4,21

4,07

4,11
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Na questão " A escola desenvolve as capacidades dos alunos para terem sucesso" verifica-se algum
consenso entre os dados obtidos no grupo dos alunos e no grupo dos docentes do ensino básico
ainda que a opinião seja mais favorável entre os docentes. Há uma grande discrepância entre os
dados obtidos no grupo dos docentes do pré escolar e os encarregados de educação dos alunos
do pré escolar (100% e 35% respetivamente) de concordo totalmente. A opinião dos
encarregados de educação dos alunos do ensino básico também se distancia da dos docentes
do ensino básico. De referir a percentagem considerável de encarregados de educação e alunos
que afirmam não ter opinião sobre a questão
A análise da questão " A escola prepara os alunos para serem adultos responsáveis" revela,
novamente, uma proximidade na perceção que os alunos e os docentes do ensino básico têm,
algo distanciada da perceção dos encarregados de educação.
Na questão "A escola reconhece as capacidades e o esforço dos alunos" mais uma vez, se
verifica que alunos e docentes do ensino básico estão em consonância e distanciados dos
encarregados de educação que apresentam uma visão menos favorável sobre a questão.
Na questão " Os alunos têm boas condições de aprendizagem / ensino" de salientar as elevadas
percentagens de concordo ou concordo completamente em todos os grupos inquiridos. Deve, no
entanto, referir-se que uma percentagem muito aproximada de encarregados de educação e
alunos afirma não ter opinião sobre o assunto o que não deixa de ser preocupante.
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ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

Indicador

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Adequação
O docente seleciona abordagens/metodologias em função da
especificidade dos conteúdos

Média global e análise do indicador

4,07

3, 88

4,57

4,05

Nesta questão salienta-se o facto de os alunos terem uma opinião mais favorável em relação à
questão colocada que os docentes do ensino básico.
Importa reforçar os 27,4% (mais de 1/4) de docentes que refere "às vezes" seleciona abordagens
/metodologias (nº muito próximo dos alunos) em função dos conteúdos. É um número
significativo de docentes que mostra uma rotina de estratégias invariável ao conteúdo.
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - processo ensino aprendizagem
Adequação
O docente seleciona abordagens/metodologias em função da
Indicador
especificidade do perfil dos alunos.
A maioria dos professores quando não percebo a matéria
Dados
Média
explicam-na de forma diferente

4,26

Quando os alunos não percebem a matéria explica-a
novamente usando uma nova estratégia

docentes pré -escolar

docentes ensino básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

Média global da questão

4,51

4,71

4,31
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Adequação
O docente seleciona abordagens/metodologias em função da
Indicador
especificidade do perfil dos alunos
Os professores estão disponíveis para responder às
Dados
Média
questões dos alunos

docentes ensino básico

4,42

4,88

docentes pré - escolar

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

5

Média global da questão

4,50
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Adequação
O docente seleciona abordagens/metodologias em função da
Indicador
especificidade do perfil dos alunos.
As intervenções dos alunos sobre os assuntos da aula são
Dados
Média
valorizadas

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

Média global da questão
Média global e análise do indicador

4,20

4,83

5

4,31
4,37

Na questão "A maioria dos professores quando não percebo a matéria explicam-na de forma
diferente" há uma distância considerável entre a percentagem dos alunos que responde sempre à
questão colocada e a percentagem dos docentes que o faz (44% / 61%) O mesmo se verifica na
questão "Os professores estão disponíveis para responder às questões dos alunos" onde a
diferença ainda é maior. Todos os docentes responderam quase sempre ou sempre, enquanto que 10%
dos alunos responderam às vezes. Na questão "As intervenções dos alunos sobre os assuntos da

aula são valorizadas" o aluno não se considera tão valorizado como o docente o considera.
Neste indicador refira-se que entre 10% e 14% dos alunos considera que as abordagens às
vezes não são específicas em função do seu perfil.
Os docentes e os encarregados de educação têm uma visão mais otimista sobre o indicador.
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ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos
constitutivos
Critério

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem

docentes pré escolar

docentes ensino básico

Alunos

Adequação
A linguagem utilizada pelo professor é adequada ao nível etário
Indicador
dos alunos
Os professores explicam a matéria de forma a que eu
Dados
Média
entenda

4,37

Usa uma linguagem compreensível para os alunos

4,85

5

4,45
Média global e análise do indicador
Neste indicador verifica-se novamente uma diferença substancial entre o que respondem os
alunos e os docentes. Há 10% dos alunos que respondem às vezes enquanto que 100% dos
docentes respondem quase sempre e sempre.
Média global e análise do critério
4,19
Da análise deste critério salienta-se que, apesar, de todos os indicadores terem obtido médias
superiores a quatro há aspetos que merecem uma atenção mais cuidada dadas as diferenças
de perceção existentes nos diferentes grupos.
Salienta-se que da análise efetuada ao plano anual de atividades se pode concluir que para
além das atividades desenvolvidas em sala de aula há um conjunto de atividades anualmente
propostas e executadas que permitem a consecução dos objetivos do projeto educativo.
No que se refere aos restantes indicadores deste critério e da análise efetuada aos PTT não é
muito visível a adequação das atividades/aulas em função da especificidade de conteúdos e
alunos.
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ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo ensino aprendizagem
Responsabilização

Os docentes fomentam atividades para desenvolver o nível de
autonomia do aluno
Os professores preparam os alunos para uma
Dados
Média
aprendizagem autónoma

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

Indicador

Média global da questão

4,28

4,66

5

4,35

59

Relatório de autoavaliação

3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo ensino aprendizagem
Responsabilização
Os docentes fomentam atividades para desenvolver o nível de
Indicador
autonomia do aluno
Os professores ajudam mas não dão as respostas
Média
Dados

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

Média global da questão

4,27

4,41

4,85

4,21
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Responsabilização
Os docentes fomentam atividades para desenvolver o nível de
Indicador
autonomia do aluno
Os professores promovem a pesquisa para encontrar as
Média
Dados
respostas

docentes ensino básico

4,08

4,45

docentes pré - escolar

Alunos

ÁREA A AVALIAR:
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

5

Média global da questão

4,15
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo ensino aprendizagem
Responsabilização
Os docentes fomentam atividades para desenvolver o nível de
Indicador
autonomia do aluno
Média
Os alunos são persistentes na realização das tarefas
Dados

4,14

3,59

encarregados de
educação dos alunos
do ensino básico

4,14

3,84

encarregados de
educação dos
alunos do pré es.

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR:
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

4,22

Média global da questão

3,97
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Á R E A A A V A L I A R : 3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA: 3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo ensino aprendizagem
Responsabilização

encarregados de
educação dos alunos
do ensino básico

Os docentes fomentam atividades para desenvolver o nível de autonomia do aluno
Os alunos estudam diariamente por iniciativa própria
Dados

Média global da questão
Média global e análise do indicador

Média

3,58

3,58
4,09

Na análise da 1ª questão " Os professores preparam os alunos para uma aprendizagem
autónoma" é de salientar a percentagem elevada de alunos e docentes que respondem concordo
e concordo plenamente e o facto de não haver qualquer inquirido que discorde ou discorde
completamente. Na 2ª questão " Os professores ajudam mas não dão as respostas" a
percentagem de alunos que não tem opinião atinge os 5,1%, sendo que a percentagem dos que
concordam é muito próxima da dos docentes (51% e 50%). Na 3ª questão " Os professores
promovem a pesquisa para encontrar as respostas" a média mais elevada pertence ao grupo dos
docentes do pré escolar onde 100% concordam plenamente. Na 4ª questão " Os alunos são
persistentes na realização das tarefas" a opinião menos favorável pertence aos docentes do
ensino básico onde 23% afirmam discordar completamente da questão. Também a opinião dos
encarregados de educação dos alunos do ensino básico é menos favorável no que se refere à
persistência dos alunos na realização das tarefas.
Da análise da questão "Os alunos estudam diariamente por iniciativa própria" sobressai o facto
de uma percentagem de 22% do alunos não estudarem por iniciativa própria, agravada pelo facto
de 6,7% dos encarregados de educação dos alunos do ensino básico não ter opinião sobre o
assunto.
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Responsabilização
Os docentes propiciam a reflexão sobre as causas dos
Indicador
resultados obtidos
Os professores levam os alunos a refletir sobre as causas
Dados
Média
dos seus resultados

docentes pré escolar

docentes ensino básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

Média global e análise do indicador

4,22

4,38

4,85

4,26

Ao analisar este indicador verifica-se a opinião menos favorável pertence aos alunos. Há uma distância
considerável entre a percentagem de alunos e docentes que concordam completamente com a questão.
De referir ainda a percentagem de alunos 7,2% e docentes 4,8% que não tem opinião sobre o assunto.
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docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Critério
Responsabilização
A autoavaliação dos alunos é um processo contínuo que proporciona
Indicador
uma reflexão sobre as suas aprendizagens
Os professores promovem a autoavaliação dos alunos
Dados
Média

Média global da questão

4,23

4,42

4,85

4,27
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - Processo Ensino Aprendizagem
Responsabilização
A autoavaliação dos alunos é um processo contínuo que
Indicador
proporciona uma reflexão sobre as suas aprendizagens
Os alunos identificam as causas dos seus resultados
Média
Dados

docentes ensino básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos constitutivos
Critério

Média global da questão
Média e análise do indicador

4,26

3,79

4,18
4,22

Na análise da 1ª questão " Os professores promovem a autoavaliação dos alunos" volta a salientar-se o
facto de 5,4% dos alunos e 4,9% dos docentes afirmarem não ter opinião sobre o assunto aliado ao facto
de 1,5% dos alunos e 3,3% dos docentes discordarem ou discordarem completamente. Refira-se que os
alunos que responderam ao inquérito estão abrangidos pela obrigatoriedade de fazerem autoavaliação. Na
2ª questão " Os alunos identificam as causas dos seus resultados" deve referir-se que 92% dos alunos
afirmam identificar as causas dos seus resultados enquanto que só 79% dos docentes afirmam que os
alunos o fazem.

Média global e análise do critério

4,16

Neste critério verificaram-se médias superiores a 4 em todos os indicadores. No entanto, deve refletir-se
sobre a persistência dos alunos na realização das tarefas e na consciencialização, por parte dos alunos, da
necessidade de estudar diariamente. É também importante refletir sobre a necessidade de os docentes
promoverem uma autoavaliação eficaz que leve ao autoquestionamento de docentes e alunos sobre as
suas práticas neste contexto. As metodologias usadas não podem ser as mesmas para qualquer conteúdo,
qualquer turma, qualquer escola.
Da análise efetuada aos registos do livro de ponto a não ser no final de período não há registo de práticas
de autoavaliação.
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docentes ensino básico

4,14

4,24

Docentes pré - escolar

Alunos

ÁREA A AVALIAR
3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Elementos constitutivos
Sala de aula - Processo Ensino aprendizagem
Critério
Eficácia
Indicador
Os objetivos propostos para as aulas são atingidos
Os alunos conseguem compreender o que os professores
Dados
Média
explicam

4,57

Média global e análise do indicador

4,16

Neste indicador deve salientar-se a percentagem próxima de alunos e docentes do ensino básico
(92,8% e 93,6%) que afirmam que os alunos conseguem compreender o que os professores
explicam levando-nos a concluir que os objetivos das aulas são atingidos.
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - processo ensino aprendizagem
Eficácia
As aulas são producentes
aulas os alunos efetuam novas
Dados
Média

docentes ensino básico

4,31

4,46

docentes pré - escolar

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA
Elementos Constitutivos
Critério
Indicador
Na maioria das
aprendizagens

5

Média global da questão

4,35
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3 - Desenvolvimento Curricular
3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de aula - processo ensino aprendizagem
Eficácia
As aulas são producentes
No fim da maior parte das aulas os alunos conseguem
Dados
Média
realizar as tarefas propostas

docentes pré escolar

docentes ensino
básico

Alunos

ÁREA A AVALIAR
SUBÁREA:

Média global da questão
Média global e análise do indicador

4,18

4,24

4,57

4,19
4.34

Neste indicador, mais uma vez, a percentagem dos que concordam e concordam plenamente é muito
próxima nos diversos grupos inquiridos, sendo que na 1ª questão "Na maioria das aulas os alunos
efetuam novas aprendizagens" os docentes do ensino básico têm uma perceção mais favorável que os
alunos sobre a aquisição de novas aprendizagens.

Média global e análise do critério

4,24

No que se refere ao critério Eficácia salienta-se que tendo obtido uma média superior a 4 em todos os
indicadores se poderá concluir que a Eficácia do processo ensino aprendizagem é considerável. Contudo
há aspetos que merecem uma reflexão aprofundada a fim de se conseguirem resultados mais
consistentes.
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Alunos

Á R E A A A V A L I A R : 3 - Desenvolvimento Curricular
SUBÁREA: 3.1. ESCOLA COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Sala de Aula - processo ensino aprendizagem
Adequação
As atividades desenvolvidas contribuem para a consecução dos objetivos do projeto educativo.
Gosto de frequentar esta escola
Dados
Média

Sim
Não

61 98,4%
1 1,6%

Gosto que o meu educando frequente esta escola

encarregados de
educação dos
alunos do pré
escolar

encarregados de educação docentes -pré escolar
dos alunos do ensino
básico

docentes - ensino
básico

Gosto de trabalhar nesta escola

Análise do indicador
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Há uma prevalência clara do Sim em todos os grupos inquiridos. As justificações apresentadas
são variadas passando, no caso dos alunos, por referir que:
- Sempre que temos um problema os professores ajudam.
- Porque gosto dos meus colegas e gosto do ambiente da escola.
- Os professores explicam bem as matérias.
- Porque tem respeito, educam bem ensinam bem.
- Porque todas as pessoas me tratam bem e tenho muitos amigos.
- Para o meu futuro é bom para poder ser uma pessoa autónoma.
- Porque tem bom ambiente e bons professores.
- Porque esta escola faz de mim uma aluna melhor e mais adulta.
- Quer fazer de mim uma aluna responsável, adulta e com uma grande cultura geral.
- Globalmente, eu gosto desta escola não só porque tenho aqui os meus amigos e faço
visitas divertidas como esta me faz «bem» e faz de mim uma aluna melhor.
Os docentes referem:
- O bom ambiente existente a excelente relação com toda a comunidade escolar,
fomentando sempre atividades muito interessantes para os alunos.
- É agradável também trabalhar com os alunos da escola, uma vez que na sua maioria são
humildes, com objetivos e com boa postura na sala de aula.
- Faculta ao professor um ambiente favorável para a realização de um trabalho que permite
a obtenção de bons resultados no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.
- Ambiente salutar entre professor/aluno e aluno/professor e entre professor /funcionários.
- Os alunos são simpáticos e muito afetuosos. O corpo docente trabalha em equipa e está
bem organizado. A direção dá-nos todo o apoio e acompanhamento necessário para resolver
situações pontuais. O corpo não docente propicia o "bem estar" na escola. Temos uma
secretaria eficiente e responsável.
- Gosto de trabalhar nesta escola porque a sinto como uma família, é uma escola dinâmica
onde todos podem desenvolver o seu potencial, é uma escola onde há tranquilidade,
disciplina e respeito entre pares.
No que se refere aos encarregados de educação assinalam:
- Têm precisamente o que favorece o relacionamento entre alunos e educador
acompanhamento dedicado, relacionamento próximo entre educador e encarregado de
educação na entrega da aluna.
- O não haver diferenças entre as crianças são todas consideradas e educadas por igual.
- Porque a escola tem um bom ambiente e bons professores.
- Pela maneira como os professores explicam e também pela maneira como a escola
funciona. Só tenho pena que não haja até ao 12º ano.
- Porque existe uma boa relação entre alunos professores e funcionários, embora sem
condições para a educação física a escola oferece nas restantes áreas as condições
essenciais à aprendizagem.
- A nível de professores também me parece bem dotada e também porque não existem
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problemas que existem em escolas dos centros.
- Porque o meu educando sente-se bem nessa escola sempre foi respeitado pelos colegas e
professores"
- Porque é a escola da área da minha residência e porque acho e sinto que esta escola tem
todas as condições pedagógicas e humanas para uma boa aprendizagem.
- Porque tem muitas capacidades de ensino. E também não tem muitos alunos como em
grandes cidades e têm outro tipo de apoio."
- Porque tem tido bons resultados nacionais."
No que diz respeito aos que assinalam não gostarem os alunos referem com maior incidência:
"o não gostar de estudar" e o "não ter pavilhão" " a comida servida na cantina" os docentes não
referem o motivo e os encarregados de educação referem situações relacionadas com horários,
motivos pessoais, falta de condições.

Análise
Pode concluir-se que há uma elevada satisfação no que ao trabalhar/estudar neste agrupamento
diz respeito.
Em relação aos que respondem não. o mais importante, é atuar junto da franja de alunos que diz
não gostar de estudar pois as restantes razões para não gostarem de estar nesta escola são
situações estruturais que professores e direção não conseguem resolver (ainda que no que se
refere ao pavilhão, temos indicações de que a breve prazo será resolvido). Apesar de alguns
dizerem que têm noção de que a escola faz falta e é importante para o seu futuro acham as aulas
aborrecidas e afirmam ter dificuldade em acordar cedo. Na nossa ótica será importante um
trabalho concertado entre escola/aluno/família para entender o que poderá estar por trás destas
afirmações dos alunos.
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SÍNTESE / ESTRATÉGIAS DE MELHORIA / RECOMENDAÇÕES
Elemento
Critério
Indicadores
constitutivo
As regras são negociadas entre todos.
Sala de
As regras são respeitadas por todos
aula Responsabilização
relação
Há consistência na aplicação das regras.
pedagógica
Há congruência na aplicação das regras

Média

4,06

Apreciação
A percentagem de inquiridos acima de 90% que
Ponto
concordam ou concordam Plenamente em todos os
A manter
Forte
indicadores.
A falta de opinião de alguns alunos sobre a
Ponto
negociação das regras e de alguns alunos e A debater/ a
débil
encarregados de educação sobre o respeito pelas
melhorar
regras
Uniformização de regras de atuação por parte de todos os docentes;
O professor, na sua prática letiva, deve, além de comunicar
conhecimentos, revelar-se um educador exemplar.
Reconhecer a autoridade do professor e respetiva hierarquia nas
formas de tratamento;
Circulação dentro da sala de aula regulada pelo professor;
Estratégias Nas entradas e saídas da sala, os alunos devem cumprir as normas
de
de boa educação.
melhoria
Promover, no início do ano letivo, uma reunião, por anos de
escolaridade, com a Direção, os diretores de turma e os
encarregados de educação no sentido de dar conhecimento do
Regulamento Interno e do código de conduta e das consequências do
seu não cumprimento.

Elemento
Critério
Indicadores
constitutivo
O professor promove um ambiente de diálogo
Sala de
e partilha de ideias.
aula Envolvimento
relação
O aluno vê o professor como alguém que o
pedagógica
ajuda.

Média

4,12

Apreciação
Ponto
Forte
Ponto
débil

O bom envolvimento existente entre docentes e alunos
expresso na percentagem elevada dos que concordam
ou concordam plenamente.
A percentagem de alunos que em cada indicador
afirma não ter opinião sobre o mesmo.

A manter
A refletir / a
melhorar
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Fomentar a participação oportuna, ordeira e pertinente.
Estratégias O professor deve organizar as intervenções dos alunos exigindo
de
respeito pelas intervenções dos outros no sentido de gerar um clima
melhoria
propício à aprendizagem e que todos se sintam capazes de intervir e
participar.

Elemento
Critério
constitutivo
Sala de
aula Valorização
relação
pedagógica

Indicadores

Média

O professor utiliza o reforço positivo com vista
à melhoria das aprendizagens.
O aluno sente-se valorizado no seu esforço e
empenho

4,12

Apreciação
Ponto
Forte

A percentagem de alunos que se sente valorizado no
A manter
seu esforço e empenho.
A fraca "visibilidade" que é concedida aos alunos que A debater/a
Ponto
se distinguem pela positiva em contraponto com a
melhorar
débil
visibilidade dada aos aspetos negativos.
Premiar (reconhecer) todos os alunos exemplares tanto ao nível do
Estratégias desempenho académico como do empenho, comportamento e
de
participação exemplar na vida da escola.
melhoria
Instituir um dia, no início do ano letivo, para apresentação pública dos
alunos que mereceram ser destacados no ano anterior.
Elemento
constitutivo

Critério

Sala de
aula Respeito
relação
pedagógica

Indicadores

Média

Professores e alunos relacionam-se num ambiente
cordial.
Professores e alunos relacionam-se num ambiente
de respeito mútuo.
Os alunos respeitam-se na diferença e
singularidade

4,26

Apreciação
Ponto
Forte

A boa relação existente entre professores e alunos

A manter

Percentagem (+/- 9%) de docentes do E.B. que
consideram que os alunos não usam uma linguagem A debater / a
correta, que não se relacionam de forma amigável
melhorar
nem se respeitam mutuamente.
Dar a conhecer o Regulamento Interno e o código de conduta pelos
diferentes níveis de escolaridade, numa versão mais acessível e
Estratégias
adaptada;
de
Envolver os alunos no processo de divulgação das regras de sala de
melhoria
aula.
Maior participação dos alunos, fazendo-os discutir entre si essas
Ponto
débil
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regras.
Organizar um maior número de atividades que divulguem as regras da
sala de aula e que desenvolvam a interação entre alunos, professores
e família.
Com maior regularidade o DT deve promover a autoavaliação dos
alunos, relativamente ao comportamento/atitudes na sala de aula e à
linguagem utilizada.
Promover a formação dos recursos humanos para lidar com os novos
comportamentos resultantes do uso indevido das novas tecnologias.

Elemento
constitutivo

Critério

Sala de aula processo
Otimização
ensino
aprendizagem

Indicadores

Média

Na sala de aula existe um ambiente ordeiro
centrado nas aprendizagens.
Os objetivos de cada aula são apresentados
no início da mesma.
No final de cada aula são sistematizados os
conteúdos trabalhados
O tempo de aula dedicado à aprendizagem é
maximizado

3,63

Apreciação
A percentagem de alunos (86,1%) e professores
(91%) que concordam ou concordam completamente
A manter
que os alunos estão atentos enquanto o professor
explica.
Ponto
A perceção elevada que alunos e professores têm do
A refletir / a
débil
tempo de aula gasto para manter a ordem.
melhorar
Maior participação dos alunos, fazendo-os discutir entre si o que se
pode fazer para melhorar as situações de indisciplina na sala de aula.
As turmas avaliadas nas atas com comportamento/aproveitamento
global fraco/pouco satisfatório/alunos retidos, deveriam ter o
reforço de um tempo de tutoria com o DT de caráter obrigatório para
Estratégias os alunos sinalizados com mau comportamento e sujeitos a marcação
de
de faltas; este tempo seria para trabalho de orientação grupal, diálogo
melhoria
parental; monitorização dos cadernos diários e restante material,
verificação de cadernetas e trabalhos de casa.
Reflexão sobre a sala de aula como binómio (alunos - professor) e
respetivos comportamentos.
Nos casos mais graves coadjuvância / supervisão ativa e efetiva.
Ponto
Forte

´
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Elemento
constitutivo

Critério

Sala de aula processo
Adequação
ensino
aprendizagem

Indicadores

Média

As atividades desenvolvidas contribuem
para a consecução dos objetivos do projeto
educativo.
O docente seleciona abordagens
/metodologias em função da especificidade
dos conteúdos.
O docente seleciona
abordagens/metodologias em função da
especificidade do perfil dos alunos.
A linguagem utilizada pelo professor é
adequada ao nível etário dos alunos

4,12

Apreciação
A elevada percentagem de alunos (92%) que
Ponto
considera que a escola os prepara para serem
A manter
Forte
adultos responsáveis ainda que em diferentes graus
de concordância (C- 48% e 44,7%- CP)
A perceção menos favorável (ainda que positiva (17%
Ponto
C.P.) que os encarregados de educação do E. B. têm A refletir /a
débil
das
condições
de
ensino/aprendizagem
do melhorar
agrupamento.
Dar a conhecer aos encarregados de educação os resultados obtidos
pelos alunos que já saíram da escola levando-os a perceber que o
Estratégias
ensino nesta escola é eficaz.
de
Divulgação dos resultados do agrupamento.
melhoria
Cada área/departamento deve responsabilizar-se pela divulgação das
suas boas práticas e dos seu resultados.

Elemento
constitutivo

Critério

Indicadores

Média

Os docentes fomentam atividades
para desenvolver o nível de autonomia
do aluno
Sala de aula Os docentes propiciam a reflexão
processo
sobre as causas dos resultados
Responsabilização
ensino
obtidos.
aprendizagem
A autoavaliação dos alunos é um
processo contínuo que proporciona
uma reflexão sobre as suas
aprendizagens.

4,16

Apreciação
Ponto
Forte

A elevada percentagem de alunos e docentes que
considera que os docentes promovem a autonomia
dos alunos.

A manter
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A baixa perceção que docentes e encarregados de
A debater /a
educação têm da persistência dos alunos na
melhorar
realização das tarefas.
Estratégias Desenvolver com os alunos atividades que os levem a interiorizar a
de
necessidade de serem persistentes.
melhoria
Ponto
débil

Elemento
constitutivo
Sala de aula processo
ensino
aprendizagem

Critério

Eficácia

Indicadores

Média

Os objetivos propostos para as aulas são
atingidos

4,24

As aulas são producentes
Apreciação

Ponto
Forte
Ponto
débil
Estratégias
de
melhoria

A percentagem de alunos, coincidente com a dos
docentes, que considera que os alunos efetuam
A manter
novas aprendizagens na maioria das aulas.
Competências de estudo dos alunos
A debater/a
melhorar

Feito o estudo sobre a avaliação da Subárea 3.1. Escola como lugar de aprendizagem
dos alunos, da Área 3. DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, com a finalidade de proporcionar
uma melhor compreensão da realidade do Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso, dos
processos relativos à sala de aula (relação pedagógica e processo ensino aprendizagem) é,
agora, vital promover a reflexão e a discussão dos dados contidos neste documento no seio da
nossa comunidade educativa.
Constatamos que, no nosso agrupamento, apesar dos resultados obtidos serem
globalmente bons, em nenhum critério se atinge a excelência. Há sempre uma margem,
variável com o critério e com o indicador, que nos indica que há pontos que estão mais
distanciados do nosso ideal. Os critérios que mais se afastam do ideal são os que estão
relacionados com o processo de ensino - aprendizagem nomeadamente otimização,
responsabilização, valorização e adequação. O que mais se afasta é o da otimização sendo é
considerado, por todos os intervenientes no estudo, que é gasto demasiado tempo letivo para
manter a ordem na sala de aula.
O denominador comum aos quatro critérios que apresentaram maiores debilidades é a
comunicação bidirecional professor - aluno. Na sala de aula deve ser promovida uma
comunicação:
1 - Clara e objetiva (eficácia)
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2 - Reflexiva (responsabilização)
3 - Estimulante e partilhada (valorização)
4 - Adaptada ao contexto (adequação)
A equipa de autoavaliação sugere a reflexão e a discussão por parte do conselho
pedagógico e dos departamentos curriculares sobre os dados contidos no presente relatório de
onde devem surgir medidas exequíveis e eficazes sempre que se detetem situações anómalas
em turma ou aula específica.
Dos dados quantitativos anteriormente analisados, parece-nos digno de realce que
nenhum indicador de qualquer um dos critérios tenha sido considerado negativo, por
professores, por alunos ou por encarregados de educação. Isso parece-nos ser uma prova de
qualidade do agrupamento na relação pedagógica em sala de aula e no processo de
ensino/aprendizagem.
Parece-nos importante referir, por elevado grau de convergência entre professores e
alunos, que os pontos mais fortes nesse processo serão a relação pedagógica, no que se
refere ao envolvimento e ao respeito.
Há, no entanto, alguns pontos que merecem a nossa reflexão se pretendemos melhorar
o que está menos bem. O mais saliente será, no âmbito da otimização e responsabilização e
no que se refere ao tempo gasto para manter a ordem na sala de aula e à persistência dos
alunos na realização das tarefas.
Outros pontos foram considerados menos positivos e/ou alvo de discordância entre os
grupos inquiridos. Os professores têm uma perceção mais positiva de todos os indicadores
relativos à gestão e estratégias de sala de aula, os alunos e encarregados de educação
parecem ser de opinião diferente. Na grande maioria das situações os docentes vêm em alta o
seu papel o que nem sempre é visto da mesma forma pelos alunos.
Da análise e discussão devem resultar hipóteses de melhoria num processo contínuo de
crescimento e evolução positiva do desempenho do Agrupamento.

SÍNTESE FINAL / CONCLUSÃO
Como síntese final podemos dizer que a construção do Referencial, a apresentação de
resultados e as sínteses elaboradas são o mais importante deste relatório.
Como pontos fortes do trabalho executado podemos referir a possibilidade de
construirmos uma visão mais sustentada da realidade da sala de aula, através da auscultação
de alunos, professores e encarregados de educação e leva-nos a concluir que há muito a
manter: boa relação entre os diversos atores, sentido de responsabilidade, mas, também,
bastante a melhorar sendo necessário reforçar a ligação escola comunidade, melhorando a
perceção que os encarregados de educação têm das dinâmicas da sala de aula e do processo
de ensino aprendizagem.
Como pontos débeis de todo o trabalho efetuado, podemos apontar a falta de tempo
para realizar as tarefas necessárias a uma boa execução da autoavaliação da escola e a
dificuldade em, por vezes, motivar a comunidade educativa para as mesmas. Há ainda a referir,
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a dificuldade em sustentar com registos escritos consistentes, nos diversos documentos
existentes (livros de ponto, atas, PTT) a perceção positiva ou negativa, dos diversos atores,
relativa à sala de aula.
Como Equipa, temos consciência que o trabalho desenvolvido até aqui constitui, apenas,
o início de um processo de autoavaliação desta subárea. Esperamos que este documento seja
motivo de reflexão nos diferentes órgãos da Comunidade Educativa, contribuindo para a
melhoria contínua e sustentada do Agrupamento, permitindo olhar para a escola como uma
organização aprendente, que se renova na busca constante da melhoria e da excelência.
Para terminar e em jeito de reflexão deixamos um excerto de Santos Guerra.
“A avaliação reflecte a realidade das escolas e permite que os protagonistas se
vejam com clareza e rigor. Da compreensão suscitada pela imagem contemplada,
nascerá a decisão de corrigir um gesto, limpar o rosto, ou a realização duma operação
mais complexa.
O espelho tem de estar limpo e bem colocado. Não pode distorcer a imagem, como
acontece com os espelhos côncavos e convexos. Os interesses, a desonestidade, a
arbitrariedade, a falta de ética, deformam a imagem e confundem quem nele se quer
espelhar.
Não compete aos avaliadores dizer aos protagonistas se estão a fazer bem ou a
fazer mal. Muito menos aquilo que deve ser mudado. Simplesmente os ajudam a olhar-se
com clareza, de modo a poderem formar um juízo mais fiel sobre o que fazem. Desse
juízo, dessa compreensão hão-de surgir as decisões de mudança.
Manter o espelho face à realidade, situá-lo de forma a receber uma imagem fiel,
limpá-lo de impurezas que dificultem a visão, acolher as sugestões dos que nele se
espelham, eis a tarefa dos avaliadores."
Miguel Ángel Santos Guerra, 2002

Fragoso, julho de 2015
A equipa de autoavaliação
Ângela Torre
Armando Dias
Clara Neiva
Emília Amorim
Filipa Guia
Isabel Rodrigues
José Reis
Maria Couto
Paula Alves
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Anexo I
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

A escola está a desenvolver um processo de autoavaliação, aprovado em Conselho Pedagógico
e de acordo com o estipulado na Lei 31/2002 de 20 de Dezembro. Com este processo, pretendese conhecer o modo como o Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso (AVEF) desenvolve a
sua atividade na área, «Desenvolvimento curricular» e subárea «A escola como lugar de
aprendizagem dos alunos: contexto de sala de aula». Com a participação dos diversos atores da
Comunidade Educativa, a autoavaliação de escola contribuirá para a melhoria contínua do
trabalho desenvolvido no AVEF.
As suas respostas são essenciais para o sucesso deste trabalho, pelo que ficamos muito
reconhecidos (as) pela colaboração. Os dados recolhidos só serão utilizados no âmbito dos
objetivos estabelecidos, será respeitada a sua confidencialidade .Os resultados serão divulgados
e sujeitos a análise pelos órgãos competentes.
Para qualquer esclarecimento, deverá dirigir-se a um(a) docente membro da equipa de
autoavaliação.

1. Dados Pessoais
Sexo: Feminino _____ Masculino _______
Quantos dos seus educandos frequentam o Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso? ___
Indique o(s) ano(s)de escolaridade frequentado pelo(s) seu(s) educando(s): _____ ____ _____

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa
que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala:
discordo completamente (DC)

discordo (D) não tenho opinião (NTO) concordo (C)

concordo plenamente (CP)
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1 - Sala de aula - relação pedagógica
D.C.
A
1
B
1
2
3
4
5
6

D.

N.T.O.

C.

C.P.

C.

C.P.

Responsabilização
O meu educando cumpre as regras estabelecidas para a sala de
aula.
Respeito
O meu educando refere que tem um ambiente de respeito na turma.
O meu educando respeita os professores.
O meu educando refere que se sente respeitado pelos professores.
O meu educando refere que há bom relacionamento entre os
professores e os alunos.
O meu educando respeita os colegas.
O meu educando refere que se sente respeitado pelos colegas.
2 - Sala de aula - processo ensino aprendizagem
D.C.

C
1
D
2
3
4
5
6
E
1
2
3
4
5

D.

N.T.O.

Otimização
O meu educando refere que na sala de aula há um clima
organizado favorável à aprendizagem.
Adequação
Esta escola desenvolve as capacidades do meu educando
promovendo o seu sucesso.
Esta escola prepara o meu educando para vir a ser um adulto
responsável.
A escola reconhece as capacidades e esforço do meu educando.
O meu educando tem boas condições de aprendizagem nesta
escola.
O meu educando refere que a maioria dos seus professores explica
a matéria com uma linguagem compreensível.
Responsabilização
Considero que o meu educando é persistente na realização das
tarefas (por exemplo, trabalhos de casa).
O meu educando estuda diariamente por iniciativa própria.
Incentivo o meu educando a ser persistente no trabalho escolar.
O meu educando refere que os seus professores refletem com ele
sobre as causas dos resultados obtidos.
Gosto que o meu educando frequente esta escola? SIM ______ NÃO_______ Porquê?

Obrigado pela sua colaboração
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Anexo II
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS
O Agrupamento está a desenvolver um processo de autoavaliação, aprovado em Conselho
Pedagógico e de acordo com o estipulado na Lei 31/2002 de 20 de Dezembro. Com este
processo, pretende-se conhecer o modo como o Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso
(AVEF) desenvolve a sua atividade na área, «Desenvolvimento curricular» e subárea «A escola
como lugar de aprendizagem dos alunos: contexto de sala de aula». Com a participação dos
diversos atores da Comunidade Educativa, a autoavaliação de escola contribuirá para a
melhoria contínua do trabalho desenvolvido no AVEF.
As suas respostas são essenciais para o sucesso deste trabalho, pelo que ficamos muito
reconhecidos (as) pela colaboração. Os dados recolhidos só serão utilizados no âmbito dos
objetivos estabelecidos, será respeitada a sua confidencialidade .Os resultados serão
divulgados e sujeitos a análise pelos órgãos competentes.
Para qualquer esclarecimento, deverá dirigir-se a um(a) docente membro da equipa de
autoavaliação.

1. Dados Pessoais
1.1 - Idade __________ 1.2 Género __________________
1.3 Ciclo de Ensino - 1º Ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa
que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala:
discordo completamente (DC)

discordo (D) não tenho opinião (NTO) concordo (C)

concordo plenamente (CP)
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1 - Sala de aula - relação pedagógica

D.C.
A
1
2
3
4
B
1
2
3
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D.

N.T.
O.

C.

C.P.

N.T. O.

C.

C.P.

Responsabilização
Participo, ativamente, na elaboração das regras da minha turma.
Cumpro as regras estabelecidas para a sala de aula.
Os meus professores aplicam as regras estabelecidas para a sala de
aula.
Os meus professores aplicam as regras de forma semelhante para
situações idênticas.
Envolvimento
Os meus professores estimulam o diálogo de forma a que possa
apresentar as minhas ideias.
Vou falar com os professores quando tenho dificuldades,
problemas ou dúvidas.
A maioria dos meus professores mostra disponibilidade para me
ouvir quando preciso.
Respeito
Na sala de aula uso uma linguagem adequada com os meus colegas.
Na sala de aula uso uma linguagem correta com os meus
professores.
Os meus professores tratam-me com respeito.
Gosto do ambiente da minha turma.
Trato os meus professores com respeito.
Os professores tratam - me com respeito.
Considero que há boa relação entre os professores e os alunos.
Respeito todos os meus colegas.
Sinto que sou respeitado pelos meus colegas.
2 - Sala de aula - processo ensino aprendizagem
D.C.

D
1
2
3
4
5
6
7

D.

Otimização
Na minha sala de aula há um clima organizado favorável à
aprendizagem.
Fico atento, enquanto o professor explica a matéria.
Falo de forma oportuna sobre o assunto da aula.
A maioria dos meus professores explica o que vou aprender, no
início de cada aula.
A maioria dos meus professores, no final da aula, faz o resumo
dos principais assuntos trabalhados.
A maioria do tempo de cada aula é usado para os meus
professores explicarem a matéria e para eu fazer exercícios.
Os meus professores gastam muito tempo de aula para manter a
ordem na turma.
84

Relatório de autoavaliação
E
1
2
3
4
F
1
2
3
4
5
6
7
G
1
2
3

Adequação
A minha escola desenvolve as minhas capacidades para eu ter
sucesso.
Considero que a minha escola me prepara para vir a ser um
adulto responsável.
A minha escola reconhece as minhas capacidades e o meu
esforço.
Os alunos têm boas condições de ensino nesta escola.
Responsabilização
Os meus professores preparam-me para uma aprendizagem
autónoma.
Quando sinto dificuldades os meus professores ajudam-me mas
não me dão as respostas.
Quando sinto dificuldades os meus professores fazem com que
eu pesquise para encontrar respostas.
Sou persistente na realização das tarefas.
A maioria dos meus professores leva-me a refletir sobre as
causas dos meus resultados.
A maioria dos meus professores desenvolve um método de
trabalho que promove a minha autoavaliação.
Consigo identificar as causas dos meus resultados escolares.
Eficácia
Na maioria das aulas consigo compreender o que os professores
explicam.
Na maioria das aulas sinto que efetuei novas aprendizagens.
No fim da maior parte das aulas sinto que consigo realizar as
tarefas propostas.

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado
opinião, de acordo com a seguinte escala:
Nunca ; Quase nunca; Às vezes; Quase sempre; Sempre;

relativo à alternativa que corresponde à sua

Nunca

Quase
nunca

Às
vezes

Quase
sempre

Sempr
e

H Adequação
1
2
3
4
5

A maioria dos meus professores usa diversos materiais para trabalhar
os conteúdos.
A maioria dos meus professores, quando não percebo a matéria,
explica-a novamente de forma diferente.
A maioria dos meus professores está disponível para responder às
minhas questões.
A maioria dos meus professores valoriza as minhas intervenções
sobre os assuntos da aula.
A maioria dos meus professores explica a matéria de forma a que eu
entenda.
Gosto de frequentar esta escola? SIM __________ NÃO ___________ Porquê?

Obrigado pela tua colaboração
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Anexo III
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES

O Agrupamento está a desenvolver um processo de autoavaliação, aprovado em Conselho Pedagógico e
de acordo com o estipulado na Lei 31/2002 de 20 de Dezembro. Com este processo, pretende-se
conhecer o modo como o Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso (AVEF) desenvolve a sua
atividade na área, «Desenvolvimento curricular» e subárea «A escola como lugar de aprendizagem dos
alunos: contexto de sala de aula». Com a participação dos diversos atores da Comunidade Educativa, a
autoavaliação de escola contribuirá para a melhoria contínua do trabalho desenvolvido no AVEF.
As suas respostas são essenciais para o sucesso deste trabalho, pelo que ficamos muito reconhecidos
(as) pela colaboração. Os dados recolhidos só serão utilizados no âmbito dos objetivos estabelecidos,
será respeitada a sua confidencialidade .Os resultados serão divulgados e sujeitos a análise pelos
órgãos competentes.
Para qualquer esclarecimento, deverá dirigir-se a um(a) docente membro da equipa de autoavaliação.
1 - Sala de aula - relação pedagógica

1. Dados Pessoais
1.1 - Idade __________
1.2 - Género __________________
1.3 - Situação profissional
Quadro de Escola _____ Quadro de Zona _____ Professor Contratado:___________

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa que
corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala:
discordo completamente (DC)

discordo (D) não tenho opinião (NTO) concordo(C)

concordo

plenamente (CP)
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1 - Sala de aula - relação pedagógica
D.C.
A
1
2
3
4
B
1
2
3
C
1
2
3
4
5
6
7

D.

N.T.O.

C.

C.P.

Responsabilização
Os seus alunos participam, ativamente na elaboração das regras de sala
de aula.
Os seus alunos cumprem as regras estabelecidas para a sala de aula.
Aplica as regras estabelecidas para a sala de aula.
Aplica as regras de forma semelhante para situações idênticas.
Envolvimento
Estimula o diálogo com os alunos de forma a que possam apresentar
as suas ideias.
Os alunos recorrem a si quando têm dificuldades, problemas ou
dúvidas.
Mostra disponibilidade para ouvir os seus alunos quando estes o
solicitam.
Respeito
Na sala de aula, os seus alunos usam uma linguagem adequada com os
colegas.
Na sala de aula os seus alunos usam uma linguagem correta consigo.
Nas suas aulas, os alunos, entre si, relacionam-se de forma amigável.
Os seus alunos respeitam os professores.
Os professores respeitam os alunos.
Tem um bom relacionamento com os seus alunos.
Os seus alunos respeitam-se mutuamente.

2 - Sala de aula - processo ensino aprendizagem
D.C.
D
1
2
3
4
5
6
7
E
1
2
3
4
F
1
2
3
4

D.

N.T.O
.

C.

C.P.

Otimização
Assegura um clima de aula organizado favorável à aprendizagem.
Os seus alunos estão em silêncio enquanto expõe a matéria.
Os seus alunos falam de forma oportuna sobre o assunto da aula.
Apresenta, no início de cada aula, os objetivos da mesma aos alunos.
No final da aula procede à sistematização dos conteúdos trabalhados.
A maioria do tempo de cada aula é usado para trabalhar os conteúdos.
Interrompe, com frequência, as suas aulas para restabelecer a ordem na
turma.
Adequação
Esta escola desenvolve as capacidades dos alunos promovendo o seu
sucesso.
Esta escola prepara os alunos para virem a ser adultos responsáveis.
A escola reconhece as capacidades e esforço dos alunos.
Os alunos têm boas condições de ensino nesta escola.
Responsabilização
Prepara os seus alunos para que eles realizem uma aprendizagem
autónoma.
Quando os alunos apresentam dificuldades, orienta-os com questões
evitando dar as respostas.
Quando os alunos apresentam dificuldades promove a reflexão e a
pesquisa.
A maioria dos seus alunos é persistente na realização das tarefas.
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5
6
7
G
1
2
3
4
5

Promove com os alunos a reflexão sobre as causas dos resultados
obtidos.
Desenvolve, com os seus alunos, um trabalho que promove a
autoavaliação.
Os alunos conseguem identificar as causas para os resultados escolares
que obtêm.
Eficácia
A maioria dos alunos compreende o que é explicado em cada aula.
No fim da maioria das aulas sente que os objetivos foram atingidos.
Acha que a maioria das suas aulas é produtiva.
No final de cada aula sente que os alunos efetuaram novas
aprendizagens.
No fim da maior parte das aulas sente que os alunos conseguem realizar
as tarefas propostas.

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado
corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala:
Nunca ; Quase nunca; Às vezes; Quase sempre; Sempre;

relativo à alternativa que

Nunc
a

1
2
3
4
5
6

Quase
nunca

Às
vezes

Quase
sempr
e

Semp
re

Usa materiais diversificados para trabalhar os conteúdos.
Quando os alunos não percebem a matéria, explica-a novamente usando
uma nova estratégia.
Mostra-se disponível para esclarecer as questões que são apresentadas
pelos seus alunos.
Valoriza as intervenções dos seus alunos sobre os assuntos da aula.
Usa uma linguagem compreensível para os alunos.
Gosta de trabalhar esta escola? SIM __________ NÃO _________ Porquê?

Obrigado pela sua colaboração
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Anexo IV
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO PRÉESCOLAR
A escola está a desenvolver um processo de autoavaliação, aprovado em Conselho
Pedagógico e de acordo com o estipulado na Lei 31/2002 de 20 de Dezembro. Com este
INQUÉRITO
PORconhecer
QUESTIONÁRIO
AOS ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO
DO
PRÉprocesso,
pretende-se
o modo como
o Agrupamento Vertical
de Escolas de
Fragoso
ESCOLAR
(AVEF) desenvolve a sua atividade na área,
«Desenvolvimento curricular» e subárea «A
escola como lugar de aprendizagem dos alunos: contexto de sala de aula». Com a
participação dos diversos atores da Comunidade Educativa, a autoavaliação de escola
contribuirá para a melhoria contínua do trabalho desenvolvido no AVEF.
As suas respostas são essenciais para o sucesso deste trabalho, pelo que ficamos muito
reconhecidos (as) pela colaboração. Os dados recolhidos só serão utilizados no âmbito dos
objetivos estabelecidos, será respeitada a sua confidencialidade. Os resultados serão
divulgados e sujeitos a análise pelos órgãos competentes.
Para qualquer esclarecimento, deverá dirigir-se a um(a) docente membro da equipa de
autoavaliação.

1. Dados Pessoais
Sexo: Feminino _____ Masculino _______
Quantos dos seus educandos frequentam o Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso? ___
Indique o(s) ano(s)de escolaridade frequentado pelo(s) seu(s) educando(s): _____ ____ _____

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa
que corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala:
discordo completamente (DC)

discordo (D) não tenho opinião (NTO) concordo (C)

concordo plenamente (CP)
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1 - Sala de aula - relação pedagógica

D.C.
A
1
B
1
2
3
4
5
6

D.

N.T.O.

C.

C.P.

Responsabilização
O meu educando cumpre as regras estabelecidas para a sala do JI.
Respeito
O meu educando refere que tem um ambiente de respeito na sala
do JI.
O meu educando respeita os(as) educadores(as).
O meu educando refere que se sente respeitado pelo(as)
educadores(as).
O meu educando refere que há bom relacionamento entre os
adultos (educadores e operacionais), e as crianças da sala.
O meu educando respeita os colegas.
O meu educando refere que se sente respeitado pelos colegas.
2 - Sala de aula - processo ensino aprendizagem

D.C.
C
1

D
2
3
4
5
6
E
1
2
3
4

D.

N.T.O.

C.

C.P.

Otimização
O meu educando refere que na sala há um clima organizado e
favorável à prática das atividades correspondentes à sua faixa
etária.
Adequação
Esta escola desenvolve as capacidades do meu educando
promovendo os seus interesses e capacidades.
Esta escola prepara o meu educando para vir a ser um adulto
responsável.
A escola reconhece as capacidades e interesses do meu educando.
As crianças têm boas condições de aprendizagem nesta escola.
O meu educando refere que os(as) educadores(as) são claros na
forma como explicam as atividades propostas.
Responsabilização
Considero que o meu educando é persistente na realização das
atividades propostas para fazer em casa.(por ex. no livro andante)
Considero que o meu educando é responsável na transmissão de
informações entra a escola e a família.
Questiono o meu educando sobre as atividades desenvolvidas
durante o dia e sobre os resultados obtidos.
Gosto que o meu educando frequente esta escola? SIM ______ NÃO_______ Porquê?

Obrigada pela sua colaboração
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Anexo V
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES DO PRÉ-ESCOLAR
O Agrupamento está a desenvolver um processo de autoavaliação, aprovado em Conselho Pedagógico e
de acordo com o estipulado na Lei 31/2002 de 20 de Dezembro. Com este processo, pretende-se
conhecer o modo como o Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso (AVEF) desenvolve a sua
atividade na área, «Desenvolvimento curricular» e subárea «A escola como lugar de aprendizagem dos
alunos: contexto de sala de aula». Com a participação dos diversos atores da Comunidade Educativa, a
autoavaliação de escola contribuirá para a melhoria contínua do trabalho desenvolvido no AVEF.
As suas respostas são essenciais para o sucesso deste trabalho, pelo que ficamos muito reconhecidos
(as) pela colaboração. Os dados recolhidos só serão utilizados no âmbito dos objetivos estabelecidos,
será respeitada a sua confidencialidade .Os resultados serão divulgados e sujeitos a análise pelos
órgãos competentes.
Para qualquer esclarecimento, deverá dirigir-se a um(a) docente membro da equipa de autoavaliação.

1. Dados Pessoais
1.1 - Idade __________
1.2 - Género __________________
1.3 - Situação profissional
Quadro de Escola _____ Quadro de Zona _____ Professor Contratado:___________

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado ( □ ) relativo à alternativa que
corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala:
discordo completamente (DC)

discordo (D) não tenho opinião (NTO) concordo(C)

concordo

plenamente (CP)
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1 - Sala de aula - relação pedagógica
D.C.
A
1
2
3
4
B
1
2
3
C
1
2
3
4
5
6
7

D.

N.T.O.

C.

C.P.

Responsabilização
Os alunos participam, ativamente na elaboração das regras de
sala.
Os alunos cumprem as regras estabelecidas para a sala.
Aplica as regras estabelecidas para a sala.
Aplica as regras de forma semelhante para situações idênticas.
Envolvimento
Estimula o diálogo com os alunos de forma a que possam
apresentar as suas ideias.
Os alunos recorrem a si quando têm dificuldades, problemas ou
dúvidas.
Mostra disponibilidade para ouvir os alunos quando estes o
solicitam.
Respeito
Na sala os alunos usam uma linguagem adequada com os
colegas.
Na sala os alunos usam uma linguagem correta consigo.
Nas suas aulas, os alunos, entre si, relacionam-se de forma
amigável.
Os alunos respeitam os educadores.
Os educadores respeitam os alunos.
Tem um bom relacionamento com os seus alunos.
Os seus alunos respeitam-se mutuamente.
2 - Sala de aula - processo ensino aprendizagem
D.C.

D
1
2
3
4
5
6
7
E
1
2

D.

N.T.O.

C.

C.P.

Otimização
Assegura um clima durante as atividades, organizado favorável à
aprendizagem.
Os alunos estão em silêncio enquanto expõe o tema a trabalhar.
Os alunos falam de forma oportuna sobre o assunto apresentado.
No início de cada atividade os objetivos são apresentados aos
alunos.
No final da aula procede à sistematização dos conteúdos
trabalhados.
O tempo de cada aula é usado para explicar as atividades
propostas.
O tempo de cada aula é usado para os alunos trabalharem
individualmente.
Adequação
Esta escola desenvolve as capacidades dos alunos promovendo o
seu sucesso.
Esta escola prepara os alunos para virem a ser adultos
responsáveis.
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3
4
F
1
2
3
4
5
6
7
G

1
2
3
4
5

A escola reconhece as capacidades e esforço dos alunos.
Os alunos têm boas condições de ensino nesta escola.
Responsabilização
Prepara os seus alunos para que eles realizem uma aprendizagem
autónoma.
Quando os alunos apresentam dificuldades, orienta-os com
questões evitando dar as respostas.
Quando os alunos apresentam dificuldades promove a reflexão e
a pesquisa.
Os alunos são persistentes na realização das tarefas.
Promove com os alunos a reflexão sobre as causas dos resultados
obtidos.
Desenvolve, com os seus alunos, um trabalho que promove a
autoavaliação.
Os alunos conseguem identificar as causas para os resultados
que obtêm.
Eficácia
Os alunos compreendem o que é explicado em cada atividade.
No fim de cada atividade sente que os objetivos foram atingidos.
Acha que a maioria das atividades desenvolvidas é produtiva.
No final de cada atividade sente que os alunos efetuaram novas
aprendizagens.
No fim da maior parte das atividades sente que os alunos
conseguem realizar as tarefas propostas.

Nas questões seguintes, assinale com uma cruz apenas o quadrado
corresponde à sua opinião, de acordo com a seguinte escala:
Nunca ; Quase nunca; Às vezes; Quase sempre; Sempre;

relativo à alternativa que

Nunca

1
2
3
4
5
6

Quase
nunca

Às
vezes

Quase
sempre

Sempre

Usa materiais diversificados para trabalhar os conteúdos.
Quando os alunos não percebem um tema, explica-o novamente
usando uma nova estratégia.
Mostra-se disponível para esclarecer as questões que são
apresentadas pelos seus alunos.
Valoriza as intervenções dos seus alunos sobre os assuntos a
tratar.
Usa uma linguagem compreensível para os alunos.
Gosta de trabalhar esta escola? SIM __________ NÃO _________ Porquê?

Obrigada pela sua colaboração
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Anexo VI
GRELHA PARA ANÁLISE DOS SUMÁRIOS 2º e 3º ciclos
V - Verifica-se;

VP - Verifica-se parcialmente;

ITENS

As regras são negociadas entre
todos

Os objetivos de cada aula são
apresentados no início da mesma

No final de cada aula são
sistematizados os conteúdos
trabalhados

Turma
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC

V

VP

NV

NV- Não se verifica
Observações
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Os docentes fomentam atividades
para desenvolver o nível de
autonomia do aluno

Os docentes propiciam a reflexão
sobre as causas dos resultados
obtidos

A autoavaliação dos alunos é um
processo contínuo que proporciona
uma reflexão sobre as suas
aprendizagens

5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
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Turma
5ºA

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS

5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
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Anexo VII
GRELHA PARA ANÁLISE DOS SUMÁRIOS 1º ciclo
V - Verifica-se;

VP - Verifica-se parcialmente;

ITENS

As regras são negociadas entre
todos

Os objetivos de cada aula são
apresentados no início da
mesma

No final de cada aula são
sistematizados os conteúdos
trabalhados

Turma
AL 1/2
AL3/4
BA1/2
BA3/4
DU1/2
DU3/4
F1
F1/2
F2
F3
F3/4
F4
PA1/2
PA3/4
AL 1/2
AL3/4
BA1/2
BA3/4
DU1/2
DU3/4
F1
F1/2
F2
F3
F3/4
F4
PA1/2
PA3/4
AL 1/2
AL3/4
BA1/2
BA3/4
DU1/2
DU3/4
F1
F1/2
F2
F3
F3/4
F4
PA1/2
PA3/4

V

VP NV

NV- Não se verifica
Observações
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Os docentes propiciam a
reflexão sobre as causas dos
resultados obtidos

A autoavaliação dos alunos é
um processo contínuo que
proporciona uma reflexão sobre
as suas aprendizagens

Turma
AL 1/2
AL3/4
BA1/2
BA3/4
DU1/2
DU3/4
F1
F1/2
F2
F3
F3/4
F4
PA1/2
PA3/4

AL 1/2
AL3/4
BA1/2
BA3/4
DU1/2
DU3/4
F1
F1/2
F2
F3
F3/4
F4
PA1/2
PA3/4
AL 1/2
AL3/4
BA1/2
BA3/4
DU1/2
DU3/4
F1
F1/2
F2
F3
F3/4
F4
PA1/2
PA3/4
ESTRATÉGIAS UTILIZADAS
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Anexo VIII
GRELHA PARA ANÁLISE DAS ATAS CONSELHO DE ANO/DEPARTAMENTO
/CONSELHO DE TITULARES DE TURMA
V - Verifica-se;

VP - Verifica-se parcialmente;

ITENS

As regras são negociadas entre
todos

As regras são respeitadas por
todos

Há consistência na aplicação
das regras

Há congruência na aplicação
das regras

Turma
1º

Ano
1º
2º
3º
4º
Tit. tur.
Depart.
1º
2º
3º
4º
Tit. tur.
Depart.
1º
2º
3º
4º
Tit . tur.
Depart.
1º
2º
3º
4º
Tit.tur
Depart.

V

VP NV

NV- Não se verifica
Observações

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS

2º
3º
4º
Titulares de turma
Departamento
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ANEXO IX
GRELHA PARA ANÁLISE DAS ATAS CONSELHO DE TURMA
V - Verifica-se;

VP - Verifica-se parcialmente;

ITENS

As regras são negociadas entre
todos

As regras são respeitadas por
todos

Há consistência na aplicação
das regras

Turma
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
VOC
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
VOC
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA

V

VP NV

NV- Não se verifica
Observações
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Há congruência na aplicação
das regras

Turma

8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
VOC
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
VOC
ESTRATÉGIAS UTILIZADAS

5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
7ºA
7ºB
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
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ANEXO X
GRELHA PARA ANÁLISE DAS PLANIFICAÇÕES /PTT 1º CICLO
V - Verifica-se;

VP - Verifica-se parcialmente;

ITENS

V

VP

NV

NV- Não se verifica
OBSERVAÇÕES

AL 1/2
AL3/4
BA1/2
BA3/4
DU1/2
As atividades desenvolvidas
contribuem para a
consecução dos objetivos
do projeto educativo.

DU3/4
F1
F1/2
F2
F3
F3/4
F4
PA1/2
PA3/4
AL 1/2
AL3/4
BA1/2
BA3/4
DU1/2

O docente seleciona
abordagens/metodologias em
função da especificidade dos
conteúdos.

DU3/4
F1
F1/2
F2
F3
F3/4
F4
PA1/2
PA3/4

O docente seleciona

AL 1/2
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abordagens/metodologias
em função da especificidade
do perfil dos alunos.

AL3/4
BA1/2
BA3/4
DU1/2
DU3/4
F1
F1/2
F2
F3
F3/4
F4
PA1/2
PA3/4

*Caso tenha respondido VP, justifique, nas linhas abaixo, as razões da sua resposta.
Nº

VERIFICA-SE PARCIALMENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
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ANEXO XI
GRELHA PARA ANÁLISE DAS PLANIFICAÇÕES /PTT 2º CICLO
V - Verifica-se; VP - Verifica-se parcialmente;
NV- Não se verifica
ITENS
Turma
V VP NV
Observações
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
As atividades desenvolvidas
6ºC
contribuem para a consecução
7ºA
dos objetivos do projeto
7ºB
7ºC
educativo.
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
6ºB
6ºC
O docente seleciona
7ºA
abordagens/metodologias em
função da especificidade dos
7ºB
conteúdos.
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
5ºA
5ºB
5ºC
6ºA
O docente seleciona
6ºB
abordagens/metodologias em
6ºC
7ºA
função da especificidade do perfil
7ºB
dos alunos.
7ºC
8ºA
8ºB
8ºC
9ºA
9ºB
9ºC
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Nº

VERIFICA-SE PARCIALMENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
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ANEXO XII
Grelha de registos de comportamento /participações disciplinares
Nº de Participações
disciplinares feitas por
Turmas
Prof

Alunos

Auxiliares
de ação
educativa

Nº de Participações
disciplinares de factos
Comportamento
ocorridos em
Sala Corredores Recreio
2º
3º
de
1º período período período
aula

5A
5B
5C
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
9C
VOC
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ANEXO XII
Grelha de registos de comportamento /participações disciplinares
Nº de Participações
disciplinares de factos
Comportamento
ocorridos em
Auxiliares Sala
1º
2º
3º
Prof Alunos de ação
de
Corredores Recreio
período período período
educativa aula
Nº de Participações
disciplinares feitas por

Turmas

Aldreu
1/2
Aldreu
3/4
Balugães
1/2
Balugães
3/4
Durrães
1/2
Durrães
3/4
Fragoso1
Fragoso
1/2
Fragoso
2
Fragoso
3
Fragoso
3/4
Fragoso4
Palme
1/2
Palme
3/4
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