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 NOTA DE APRESENTAÇÃO 
 
O presente relatório apresenta informação geral sobre a Avaliação Externa das Escolas (AEE) no ano 
letivo 2011-2012, no qual foram avaliados 231 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 
Esta atividade, com incidência nos jardins de infância e nas escolas básicas e secundárias públicas, 
tem sido desenvolvida no âmbito da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, que aprovou o sistema de 
avaliação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e definiu 
orientações gerais para a autoavaliação e para a avaliação externa.   

Na sequência da proposta de modelo para o novo ciclo de avaliação externa das escolas, apresentada 
no relatório final do Grupo de Trabalho1

Decreto-Regulamentar n.º 81-B/2007

, e após despacho de concordância do Secretário de Estado do 
Ensino e Administração Educativa, datado de 13 de outubro de 2011, a então Inspeção-Geral da 
Educação (IGE) foi incumbida de dar continuidade à avaliação externa das escolas, no âmbito das suas 
competências, previstas no , de 31 de julho.  

Em novembro de 2011, deu-se início ao segundo ciclo da avaliação externa das escolas tendo-se 
previamente publicitado na página Web da ex-IGE os instrumentos utilizados, bem como 
posteriormente os relatórios de escola, os contraditórios e as respostas das equipas de avaliação aos 
contraditórios.  

Este relatório está organizado em nove capítulos. O primeiro apresenta o quadro conceptual da 
avaliação externa das escolas; o segundo explicita a metodologia, descrevendo aspetos relativos à 
operacionalização da avaliação externa, designadamente a seleção das escolas, a constituição das 
equipas de avaliadores e os procedimentos e instrumentos de recolha de informação adotados; o 
terceiro capítulo analisa as classificações atribuídas nos três domínios em avaliação; o quarto capítulo 
aborda os pontos fortes e as áreas de melhoria expressos nos relatórios de escola; no quinto capítulo é 
efetuada uma análise da avaliação externa realizada em 20 agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas que em setembro de 2007 celebraram com o Ministério da Educação contratos de 
autonomia; o sexto capítulo oferece informação sobre a aplicação dos questionários de satisfação a 
alunos, pais e encarregados de educação e a trabalhadores docentes e não docentes; o sétimo 
capítulo trata informação sobre a avaliação do processo pelas escolas e pelos avaliadores; o oitavo 
capítulo aborda aspetos relacionados com o desenvolvimento da atividade de avaliação externa das 
escolas em 2012-2013; finalmente, o nono capítulo apresenta as considerações gerais sobre a 
avaliação externa das escolas em 2011-2012. 

A avaliação externa das escolas pretende constituir um contributo relevante para o desenvolvimento 
das escolas. Sendo a avaliação um instrumento para melhorar o ensino e a aprendizagem e os 
resultados dos alunos, procura-se incentivar práticas de autoavaliação, promover uma ética 
profissional marcada pela responsabilidade, fomentar a participação social na vida da escola e 
oferecer um melhor conhecimento público do trabalho das escolas. 

 

 
 

 
 

                                                      
1 Despacho Conjunto n.º 4150/2011, de 4 de março. 
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 I. QUADRO CONCEPTUAL DA AVALIAÇÃO EXTERNA  
 DAS ESCOLAS 
 
Apresenta-se, neste capítulo, o quadro conceptual para o segundo ciclo da avaliação externa das 
escolas, designadamente os fundamentos, os objetivos e os domínios e campos de análise que 
estruturam o quadro de referência. 
 

 1.1 Uma avaliação para a qualidade das escolas – 
 Fundamentos do quadro de referência 
 
Concluído o primeiro ciclo da Avaliação Externa das Escolas (2006-2011), e na sequência da proposta 
de modelo para um novo ciclo apresentada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Despacho n.º 
4150/2011, de 4 de março, a então Inspeção-Geral da Educação (IGE) iniciou, no ano letivo 2011-
2012, um novo ciclo desta atividade. 

O quadro de referência construído pelo Grupo de Trabalho tem por base a identificação de um conjunto 
de fatores subjacentes a uma educação de qualidade.   

Entre as diversas fontes que suportam a caracterização da qualidade das escolas, destacam-se as 
organizações internacionais de referência, como a União Europeia (UE), a OCDE e a UNESCO, com os 
seus estudos e recomendações sobre as escolas e a sua qualidade. A nível nacional, importa ter em 
conta os princípios básicos do sistema educativo, consignados na Constituição da República, na Lei de

 e na legislação fundamental sobre a avaliação das escolas; os pareceres e 
as recomendações do Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão com especiais responsabilidades 
em matéria de avaliação da educação; bem como as conclusões decorrentes do primeiro ciclo de 
avaliação externa das escolas (2006‐2011) levado a cabo pela IGE.  

 
Bases do Sistema Educativo

Os fundamentos do modelo construído são apresentados com detalhe no relatório final do Grupo de 
Trabalho2

«Nesta referência sumária ao enquadramento legal e contextual da avaliação das escolas procurou‐se 
encontrar elementos para uma resposta fundamentada à pergunta: como promover uma avaliação 
externa que contribua para a qualidade da educação?  

, cuja síntese se transcreve: 

As organizações internacionais indicam que as variáveis de escola com mais impacto nas aprendizagens 
dos alunos são a qualidade dos professores e as práticas de sala de aula e sinalizam como escolas de 
qualidade aquelas em que as lideranças se preocupam com os princípios de igualdade e inclusão, que 
promovem a interculturalidade, a cidadania, a valorização moral e ética; aquelas em que a gestão é 
transparente e justa na execução das suas decisões; aquelas que se articulam com as medidas de 
política educativa a nível autárquico, buscando a participação qualificada das famílias e de outros 
agentes externos; aquelas que têm como finalidades principais a melhoria das aprendizagens e a 
prevenção do abandono, para o que definem metas de desenvolvimento e usam a informação estatística 
para monitorizar o progresso e adequar a ação. 

Os princípios básicos da legislação nacional preconizam que a avaliação e o controlo de qualidade 
devem aplicar‐se a todo o sistema educativo, incluindo o ensino privado e cooperativo, e visam promover 
a melhoria, a eficiência e a eficácia, a exigência e a informação qualificada para a tomada de decisão. A 
autonomia é relacionada com a responsabilização/ prestação de contas e com os resultados da 
avaliação externa.  

                                                      
2 Disponível na página Web da IGEC.   

http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03&auxID=&newsID=1081#content�
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf�
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf�
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Relatorios/AEE2_GT_2011_RELATORIO_FINAL.pdf�
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As recomendações do CNE consideram que as escolas de qualidade são as que aplicam os princípios da 
centralidade no aluno, da adequação dos percursos oferecidos, da ligação empenhada à comunidade 
local, da boa gestão dos recursos; que promovem a equidade do acesso e do sucesso, a qualidade das 
aprendizagens, a diferenciação, a inclusão, a participação e o respeito mútuo; que desenvolvem práticas 
institucionalizadas de reflexão, inovação e autoregulação.  

Por sua vez, as boas práticas identificadas pela IGE apontam para escolas de qualidade com lideranças 
claras e distribuídas, regras que fomentam um ambiente de respeito e disciplina, boa circulação da 
informação e da comunicação; escolas cuja preocupação central é o progresso das aprendizagens dos 
alunos, os resultados académicos e os resultados educativos no sentido mais lato, escolas que 
desenvolvem práticas de inclusão e de apoio aos alunos com mais dificuldades, que valorizam formas de 
trabalho cooperativo entre os docentes, que fomentam a participação das famílias, que asseguram a 
autoavaliação para a melhoria do trabalho realizado.  

Estes são, em suma, os princípios básicos que suportam as propostas do Grupo de Trabalho para o novo 
ciclo de avaliação externa das escolas.» 

 

 1.2 Objetivos da avaliação externa das escolas 
 
Os objetivos da avaliação externa das escolas são os seguintes: 

• Promover o progresso das aprendizagens e dos resultados dos alunos, identificando pontos 
fortes e áreas prioritárias para a melhoria do trabalho das escolas; 

• Incrementar a responsabilização a todos os níveis, validando as práticas de autoavaliação das 
escolas; 

• Fomentar a participação na escola da comunidade educativa e da sociedade local, oferecendo 
um melhor conhecimento público da qualidade do trabalho das escolas; 

• Contribuir para a regulação da educação, dotando os responsáveis pelas políticas educativas e 
pela administração das escolas de informação pertinente. 

 
Para a construção dos objetivos, o Grupo de Trabalho teve em consideração as recomendações do 
Conselho Nacional de Educação para o aperfeiçoamento do modelo de avaliação externa das escolas 
que constam da Recomendação n.º 1/2011, de 7 de janeiro, designadamente: 

«3 - Deverá manter-se a conciliação de finalidades associadas à melhoria e à prestação de contas, 
considerando os objetivos de capacitação, regulação e participação dos atores envolvidos, privilegiando-
se uma perspetiva formativa, de interpelação das escolas e de reforço da sua autoavaliação.»  

 

 1.3 Quadro de referência para a avaliação externa das  
 escolas 
 
Tendo em conta os objetivos assinalados no ponto anterior, bem como os fundamentos e as 
características de uma avaliação para a qualidade da educação, referidos no ponto 1.1, o quadro de 
referência do novo ciclo de avaliação estrutura‐se em três domínios – Resultados, Prestação do 
Serviço Educativo e Liderança e Gestão esquematicamente representado na figura seguinte:  
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FIGURA 1 – ESQUEMA CONCEPTUAL DA AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada um dos três domínios é estruturado em campos de análise, os quais são explicitados por um 
conjunto de referentes, que constituem elementos de harmonização das matérias a analisar pelas 
equipas de avaliação:  
 

RESULTADOS  
 
Resultados académicos  

• Evolução dos resultados internos contextualizados  
• Evolução dos resultados externos contextualizados  
• Qualidade do sucesso  
• Abandono e desistência  

 
Resultados sociais  

• Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades  
• Cumprimento das regras e disciplina  
• Formas de solidariedade  
• Impacto da escolaridade no percurso dos alunos  

 
Reconhecimento da comunidade  

• Grau de satisfação da comunidade educativa  
• Formas de valorização dos sucessos dos alunos  
• Contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente  

 
 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  
 
Planeamento e articulação  

• Gestão articulada do currículo  
• Contextualização do currículo e abertura ao meio  
• Utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos  
• Coerência entre ensino e avaliação  
• Trabalho cooperativo entre docentes  

 
 

AUTOAVALIAÇÃO 

RESULTADOS LIDERANÇA E GESTÃO 

AUTOAVALIAÇÃO 

PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO EDUCATIVO 
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Práticas de ensino  
• Adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de 

aprendizagem das crianças e dos alunos  
• Adequação dos apoios às crianças e aos alunos com necessidades educativas especiais  
• Exigência e incentivo à melhoria de desempenhos  
• Metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens  
• Valorização da dimensão artística  
• Rendibilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às aprendizagens.  
• Acompanhamento e supervisão da prática letiva  

 
Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens  

• Diversificação das formas de avaliação  
• Aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação  
• Monitorização interna do desenvolvimento do currículo  
• Eficácia das medidas de apoio educativo  
• Prevenção da desistência e do abandono  

 
 

LIDERANÇA E GESTÃO  
 
Liderança  

• Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com a escola  
• Valorização das lideranças intermédias  
• Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras  
• Motivação das pessoas e gestão de conflitos  
• Mobilização dos recursos da comunidade educativa  

 
Gestão 

• Critérios e práticas de organização e afetação dos recursos  
• Critérios de constituição dos grupos e das turmas, de elaboração de horários e de 

distribuição de serviço  
• Avaliação do desempenho e gestão das competências dos trabalhadores  
• Promoção do desenvolvimento profissional  
• Eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa  

 
Autoavaliação e melhoria 

• Coerência entre a autoavaliação e a ação para a melhoria  
• Utilização dos resultados da avaliação externa na elaboração dos planos de melhoria  
• Envolvimento e participação da comunidade educativa na autoavaliação  
• Continuidade e abrangência da autoavaliação  
• Impactos da autoavaliação no planeamento, na organização e nas práticas profissionais  
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 II. METODOLOGIA 
 
Este capítulo descreve os principais aspetos relativos à operacionalização da avaliação externa: a 
seleção das escolas avaliadas, a constituição das equipas de avaliadores, os procedimentos e os 
instrumentos de recolha de informação adotados. 
 

 2.1 Seleção das escolas avaliadas em 2011-2012 
 
A seleção das 231 escolas avaliadas no ano letivo de 2011-2012 obedeceu aos seguintes critérios: 

a) escolas avaliadas em 2005-2006 pelo Grupo de Trabalho para a Avaliação das Escolas 
(escolas com contrato de autonomia, na quase totalidade); 

b) escolas avaliadas pela IGE nos anos letivos de 2006-2007 e 2007-2008, com prioridade 
para as que tiveram classificações mais baixas; 

c) escolas, de entre as assinaladas nas alíneas anteriores, cuja estrutura orgânica não tivesse 
sido alterada nos últimos dois anos (constituição de novos agrupamentos); 

d) escolas, de entre as assinaladas nas alíneas a) e b), onde não estivessem a decorrer 
intervenções da Parque Escolar, EPE. 

Dada a forma de seleção das escolas e embora a distribuição regional resulte bastante equilibrada, os 
resultados obtidos neste ano não podem ser considerados representativos da totalidade das escolas. 
De facto, a aplicação dos critérios de seleção anteriormente referidos sobrepõe-se a qualquer intuito de 
tornar a qualidade global do desempenho destas 231 escolas representativa do universo das escolas 
do Continente. 

O programa Avaliação Externa das Escolas abrangeu, em 2011-2012, 153 agrupamentos de escolas e 
78 escolas não agrupadas (ANEXO 1), com a distribuição regional apresentada no QUADRO 1. Estes 
valores corresponderam, no ano em causa, a 19% do total dos agrupamentos (787) e a 28% das 
escolas não agrupadas (283) que integraram a rede pública do Continente.  

 

QUADRO 1 – ESCOLAS AVALIADAS EM 2011-2012 

Os valores entre parêntesis expressam a relação das escolas avaliadas com o total de escolas existentes em 2011-2012 
 
As 231 unidades educativas avaliadas compreendiam 1015 estabelecimentos de educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário. 

Área territorial de inspeção 
Tipologia  

Totais 
Agrupamentos Escolas Não Agrupadas 

Norte 55 (20%) 29 (29%) 84 (22%) 

Centro 25 (16%) 17 (33%) 42 (20%) 

Lisboa e Vale do Tejo 50 (21%) 22 (24%) 72 (21%) 

Alentejo e Algarve 23 (20%) 10 (26%) 33 (22%) 

TOTAIS 153 (19%) 78 (28%) 231 (22%) 
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 2.2 Fontes e processos de recolha de informação  
 
A metodologia de trabalho da avaliação externa combina um conjunto diferenciado de fontes e 
processos de recolha de informação, entre os quais se destacam:  

• Análise documental (documento de apresentação da escola, documentos estruturantes da 
escola, e relatório de autoavaliação); 

• Análise da informação estatística (perfil de escola/valor esperado); 

• Aplicação de questionários de satisfação e análise dos resultados obtidos (alunos, pais e 
trabalhadores docentes e não docentes); 

• Observação direta (instalações e equipamentos; ambientes educativos) e contactos informais; 

• Entrevistas de painel (12 grupos de entrevistados, representativos da comunidade educativa).  

Recolhendo diferentes tipos de dados, combinando diferentes procedimentos e cruzando fontes e 
olhares, pretende-se obter uma compreensão mais profunda das escolas e das dificuldades que 
enfrentam para prestar um serviço educativo de melhor qualidade e de maior equidade.  

 

 2.3 Informação sobre as escolas  
 
Perfil de escola  
Na fase de preparação, a equipa de avaliação trata os dados estatísticos relevantes que constam do 
Perfil de Escola, previamente recolhidos junto dos Serviços Centrais do Ministério da Educação e 
Ciência (MEC). Para tal, a IGEC conta com a colaboração da Direção-Geral de Estatísticas da Educação 
e Ciência (DGEEC), do Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE), e do Júri Nacional de Exames (JNE), 
de forma a fornecer às equipas de avaliação informação pormenorizada, atualizada e fiável, 
designadamente: séries de resultados dos alunos da escola na avaliação interna, nas provas finais e 
nos exames nacionais dos ensinos básico e secundário; taxas de transição/retenção e de abandono; 
idade média dos alunos por ano de escolaridade; alunos com auxílios económicos concedidos no 
âmbito da Ação Social Escolar; acesso dos alunos às tecnologias de informação e comunicação; 
profissões e habilitações dos pais e das mães.  

Neste segundo ciclo da Avaliação Externa das Escolas, passou a incluir-se o valor esperado na análise 
dos resultados das escolas no ensino regular. Os modelos de valor esperado utilizados em 2011-2012 
foram construídos pelo Grupo de Trabalho, utilizando a técnica de regressão múltipla e com base nas 
variáveis fornecidas pelo Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do MEC (MISI@), 
possibilitando a interpretação contextualizada e comparada dos resultados obtidos pelas escolas. 
Pretende-se que a utilização desta informação – a comparação dos valores observados com os valores 
esperados das variáveis associadas aos resultados escolares – sinalize áreas para discussão durante a 
visita às escolas e ajude os avaliadores a formarem um juízo avaliativo.   

 
Questionários de satisfação  
A aplicação prévia de questionários de satisfação nas escolas em avaliação foi uma das principais 
alterações efetuadas relativamente ao primeiro ciclo de avaliação externa. Assim, em 2011-2012, 
foram aplicados questionários a diferentes membros da comunidade educativa, pretendendo-se 
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conhecer os níveis de satisfação dos principais intervenientes (alunos, pais e encarregados de 
educação, e trabalhadores docentes e não docentes) e, sobretudo, com os resultados obtidos, sinalizar 
áreas para uma interpelação e apreciação mais fundamentada durante a visita à escola.  

 
Documento de apresentação da escola  
Os dados relativos ao contexto social, económico e cultural das famílias dos alunos da escola, à 
evolução dos resultados escolares nos últimos anos, e ao grau de satisfação da comunidade educativa, 
são complementados pela informação recolhida no texto Apresentação da escola, expressamente 
elaborado por esta para efeitos da avaliação. Este documento interliga-se com a autoavaliação da 
escola, sintetizando a visão que ela tem de si mesma e do seu contexto, as prioridades e estratégias 
adotadas, os constrangimentos e desafios que enfrenta, os resultados obtidos, os seus pontos fortes e 
as áreas onde devem incidir prioritariamente os seus esforços de melhoria. 

O documento de apresentação da escola, entregue previamente à equipa de avaliação, segue a 
estrutura do Quadro de Referência, pretendendo-se interpelar os entrevistados acerca das áreas 
identificadas pela análise do referido texto, bem como pela análise dos documentos estruturantes da 
escola, da informação estatística e dos resultados dos questionários de satisfação.  
 

 2.4 Equipas de avaliação  
 
A avaliação externa de cada escola é realizada por uma equipa constituída por dois inspetores e um 
avaliador externo à IGEC. Em 2011-2012, a avaliação das 231 escolas envolveu 80 inspetores e 66 
peritos externos à IGEC, na sua grande maioria docentes e investigadores do ensino superior (ANEXO 4 A 
E B). 

A participação de avaliadores externos à IGEC é uma característica essencial deste modelo de 
avaliação, ao permitir acrescentar recursos e qualificar o trabalho realizado. De facto, o cruzamento de 
olhares na identificação dos aspetos estratégicos para a melhoria da escola e a diversidade de 
competências e experiências qualificam o processo de avaliação e constituem uma fonte de 
enriquecimento do trabalho da IGEC. 

 

 2.5 Visita à escola  
 
A equipa realiza o trabalho de avaliação na unidade educativa durante dois ou três dias, consoante se 
trate de uma escola não agrupada ou de um agrupamento de escolas. A sessão de apresentação da 
escola, feita pela direção perante as entidades suas convidadas e a equipa de avaliação externa, 
marca o início do trabalho na escola. A visita às instalações escolares permite à equipa observar in loco 
a qualidade, a diversidade e o estado de conservação das mesmas, os vários serviços e ainda 
situações do quotidiano escolar. Nos agrupamentos de escolas são também visitados jardins de 
infância e escolas básicas do 1.º ciclo, selecionados de acordo com critérios definidos nas agendas das 
visitas.  

Os dados recolhidos por análise documental e por observação são complementados pelos obtidos 
através de entrevistas de painel, realizadas a vários intervenientes do processo educativo. 

As agendas de trabalho, que obedecem a uma prévia estruturação dos trabalhos, são diferenciadas de 
acordo com as tipologias das escolas.  
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Os painéis, cuja constituição deve respeitar alguns procedimentos previamente estabelecidos pela 
IGEC, integram um leque alargado de responsáveis e representantes a entrevistar pela equipa de 
avaliação: membros do Conselho Geral; representantes da autarquia; direção; representantes dos pais 
e encarregados de educação nos grupos e nas turmas e representantes da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação; alunos, delegados de turma e representantes da Associação de 
Estudantes; coordenadores de departamento e responsáveis de outras estruturas de coordenação e 
supervisão pedagógica; diretores de turma e respetivos coordenadores; serviços técnico-pedagógicos; 
equipa de autoavaliação; docentes sem cargos atribuídos; e assistentes técnicos e operacionais. 

A audição de diversos membros da comunidade educativa e dos parceiros da escola, constituindo uma 
forma efetiva de recolha de informação pertinente para a avaliação, segundo múltiplas perspetivas, 
visa também reconhecer a importância da participação dos atores locais na vida da escola: pais, 
autarcas, empresas, associações culturais e outros estabelecimentos de educação e ensino.  

 

 2.6 Relatórios de escola  
 
O relatório de cada escola ou agrupamento de escolas, que expressa o resultado da avaliação, contém 
quatro capítulos – Introdução, Caracterização da Escola/Agrupamento, Avaliação por Domínio, e 
Pontos Fortes e Áreas de Melhoria. Estes são elaborados com base na análise dos documentos 
fundamentais da escola, em especial da sua autoavaliação, dos indicadores de sucesso académico dos 
alunos, dos resultados dos questionários de satisfação e das entrevistas.  

Na introdução de cada relatório, formula-se um voto e um convite: «Espera-se que o processo de 
avaliação externa fomente e consolide a autoavaliação e resulte numa oportunidade de melhoria para 
o(a) agrupamento/escola, constituindo este documento um instrumento de reflexão e de debate. De 
facto, ao identificar pontos fortes e áreas de melhoria, este relatório oferece elementos para a 
construção ou o aperfeiçoamento de planos de ação para a melhoria e de desenvolvimento de cada 
escola, em articulação com a administração educativa e com a comunidade em que se insere.»  

Os relatórios foram enviados às escolas avaliadas, que dispuseram de um prazo para apresentar 
contraditório. Os relatórios, os contraditórios e as respostas das equipas foram publicados na página 
da IGEC na Internet. No total, no ano letivo 2011-2012, foram apresentados 67 contraditórios e 2 
recursos.  

 

 2.7 Escala de classificação  
 
Os relatórios de escola incluem a atribuição de classificações em cada um dos três domínios que 
constituem o quadro de referência da avaliação externa das escolas. Estas classificações resultam da 
aplicação de uma escala de cinco níveis, que a seguir se apresentam: 

Excelente – A ação da escola tem produzido um impacto consistente e muito acima dos valores 
esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 
percursos escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em 
resultado de práticas organizacionais consolidadas, generalizadas e eficazes. A escola 
distingue-se pelas práticas exemplares em campos relevantes.  

Muito Bom – A ação da escola tem produzido um impacto consistente e acima dos valores 
esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 
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percursos escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em 
resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes.  

Bom – A ação da escola tem produzido um impacto em linha com os valores esperados na 
melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 
A escola apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de 
práticas organizacionais eficazes.  

Suficiente – A ação da escola tem produzido um impacto aquém dos valores esperados na 
melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 
As ações de aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas 
limitadas da escola. 

Insuficiente – A ação da escola tem produzido um impacto muito aquém dos valores esperados 
na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 
escolares. Os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes na generalidade dos campos em 
análise. A escola não revela uma prática coerente, positiva e coesa. 

 

 2.8 Plano de melhoria da escola  
 
Pretendendo-se que a avaliação externa seja consequente e se traduza numa melhoria efetiva de cada 
escola, e na linha da Recomendação n.º 1/2011 do Conselho Nacional de Educação, ficou definida, 
neste segundo ciclo, a obrigatoriedade de as escolas apresentarem um plano de melhoria na 
sequência da avaliação externa.  

Visando promover a apropriação dos resultados por parte da escola e a sua capacidade de iniciativa, o 
plano de melhoria deve conter a ação que a escola se compromete realizar nas áreas identificadas na 
avaliação externa como merecedoras de prioridade no esforço de melhoria. Tendo em vista o 
envolvimento alargado da comunidade escolar, esse plano deve ser publicado na página Web da 
escola ou do agrupamento de escolas. 

 

 2.9 Divulgação  
 
No cumprimento de um dos objetivos da avaliação externa – fomentar a participação na escola da 
comunidade educativa e da sociedade local, oferecendo um melhor conhecimento público da 
qualidade do trabalho das escolas – a IGEC tem divulgado a lista das escolas em avaliação e a 
documentação fundamental desta atividade. Assim, são disponibilizados um conjunto de documentos 
de enquadramento da AEE na página da IGEC, para além da publicação do texto integral dos relatórios, 
dos contraditórios apresentados pelas escolas e das respostas das equipas de avaliação aos 
contraditórios. 
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 III. APRECIAÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES POR DOMÍNIO 
 
Nos relatórios de escola são atribuídas classificações aos três domínios que estruturam a avaliação 
externa. Estas classificações resultam da aplicação de uma escala composta por cinco níveis 
apresentada no capítulo anterior. 
 

 3.1 Classificações dos domínios 
 
As escolas avaliadas no ano letivo 2011-2012 registaram uma preponderância do nível Muito Bom no 
domínio Liderança e Gestão e do nível Bom nos domínios Resultados e Prestação do Serviço Educativo 
(FIGURA 2). 
 

FIGURA 2 – CLASSIFICAÇÕES POR DOMÍNIO 

 

 
 

Na sequência das avaliações realizadas a 231 escolas destaca-se o domínio Liderança e Gestão que 
evidencia os pesos mais significativos de níveis de classificação mais elevados. Corresponde, 
simultaneamente, ao único domínio em que foram atribuídas classificações de Excelente (0,9%) e em 
que metade das escolas avaliadas foram classificadas com Muito Bom (51,1%). É também significativo 
o peso de escolas classificadas com o nível Bom – 40,2%. A classificação de Suficiente registou-se 
num total de 7,8% de escolas, sendo o segundo valor mais expressivo desta classificação 
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comparativamente com os outros dois domínios. Não se registou qualquer escola com a classificação 
de Insuficiente neste domínio. 

No domínio Prestação do Serviço Educativo a classificação de Muito Bom foi atribuída a um terço das 
escolas avaliadas (34,7%) e quase 60% obtiveram a classificação de Bom. A classificação de Suficiente 
foi atribuída a 5,6% das escolas, o que corresponde à percentagem mais baixa desta classificação nos 
três domínios em análise. A classificação de Insuficiente não foi atribuída a nenhuma das escolas 
avaliadas. 

O domínio Resultados registou o valor percentual menos significativo de escolas avaliadas com Muito 
Bom (23,4%). A classificação de Bom obtém neste domínio a sua expressão máxima ao ser atribuída a 
67,1% das escolas avaliadas. É também neste domínio que a classificação de Suficiente regista o seu 
valor mais elevado (9,1%), sendo ainda o único que regista a classificação de Insuficiente em 0,4% das 
escolas avaliadas. 

A análise por nível de classificação, em cada um dos domínios, permite concluir que: 

• a avaliação de Excelente foi atribuída apenas no domínio Liderança e Gestão e somente a dois 
agrupamentos de escolas (0,9%); 

• a avaliação de Muito Bom constitui a principal classificação atribuída no domínio Liderança e 
Gestão ao ser atribuída a 51,1% das escolas avaliadas. No domínio Prestação do Serviço 
Educativo este nível foi atribuído a um terço das escolas avaliadas (34,7%). A classificação de 
Muito Bom evidenciou o seu valor menos significativo no domínio Resultados, tendo sido 
atribuída a aproximadamente um quarto das escolas avaliadas (23,4%); 

• em dois dos três domínios, a avaliação de Bom constituiu a classificação mais atribuída, 
correspondendo a dois terços das escolas no domínio Resultados (67,1%) e a mais de metade 
das escolas no domínio Prestação do Serviço Educativo (59,7%). No domínio Liderança e 
Gestão esta classificação surge em segundo lugar, tendo sido atribuída a 40,2% das escolas 
intervencionadas; 

• a avaliação de Suficiente tem para todos os domínios uma representação inferior a 10% das 
escolas avaliadas, mas a sua maior expressão ocorreu no domínio Resultados (9,1%). No 
domínio Liderança e Gestão este nível foi atribuído a 7,8% das escolas, decrescendo para 5,6% 
no domínio Prestação do Serviço Educativo; 

• a avaliação de Insuficiente apenas foi atribuída no domínio Resultados e num único  
agrupamentos de escolas (0,4%).  
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 IV. PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA APRESENTADOS  
 NOS RELATÓRIOS DE ESCOLA  
 
O último capítulo dos relatórios de escola apresenta uma síntese dos pontos fortes e das áreas onde a 
escola deve incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria.  

Os pontos fortes e as áreas de melhoria são referidos sob a forma de asserções que expressam, numa 
perspetiva estratégica, o que as equipas de avaliadores pretendem realçar. Nos 231 relatórios de 
escola, foram assinalados 1413 pontos fortes e 1161 áreas de melhoria.  

Estas asserções foram alvo de análise de conteúdo, utilizando-se como categorias e subcategorias de 
análise os domínios, campos de análise e referentes do Quadro de Referência para a Avaliação 
Externa das Escolas. 

 

 4.1 Pontos fortes e áreas de melhoria 
 
As asserções relativas a pontos fortes – 1413 – superam, em quantidade, as que se referem a áreas 
de melhoria – 1161. É importante assinalar que não existe uma relação linear entre o número de 
asserções aqui categorizadas e a valoração da prestação das escolas nos diferentes domínios e 
campos de análise. Contudo, a distribuição da sua frequência denota a necessidade sentida pelas 
equipas de avaliação em destacar positiva ou negativamente alguns aspetos do que foi observado. 

 

Pontos fortes 
Da análise da FIGURA 3, relativa à distribuição de pontos fortes, salienta-se que a maioria das asserções 
foram categorizadas no domínio Liderança e Gestão (41%), surgindo, em segundo lugar, o domínio 
Prestação do Serviço Educativo (36%) e finalmente, o domínio Resultados (23%). 

É no campo de análise Liderança (31%) que se regista o valor mais elevado de atributos positivos das 
escolas, seguindo-se o campo de análise Práticas de ensino (18%). Embora com menor expressão, 
regista-se um número significativo de asserções nos campos de análise Planeamento e articulação 
(10%), Resultados académicos (9%), Reconhecimento da comunidade (8%) e Monitorização e 
avaliação do ensino e das aprendizagens (8%). O campo de análise em que foi identificado um menor 
número de pontos fortes foi o da Autoavaliação e melhoria (4,5%). 
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FIGURA 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS ASSERÇÕES RELATIVAS A PONTOS FORTES POR DOMÍNIO E CAMPO DE ANÁLISE 

 

 
 

 
 
 
Áreas de melhoria 
Nas asserções registadas como áreas de melhoria (FIGURA 4), predomina o domínio Prestação do 
Serviço Educativo (44%), seguido dos domínios Liderança e Gestão (33%) e Resultados (23%), este 
último com a mesma percentagem verificada quando considerado em pontos fortes. 

No que diz respeito aos diferentes campos de análise, observa-se uma distribuição mais repartida das 
asserções relativas às áreas de melhoria do que às dos pontos fortes. A expressão mais elevada 
corresponde à dimensão Práticas de Ensino (21%), seguida de Resultados académicos, Autoavaliação 
e melhoria, e Planeamento e articulação, com valores entre os 14% e os 15%. Apenas 1% das 
asserções foram identificadas na categoria Reconhecimento da comunidade.  
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FIGURA 4 – DISTRIBUIÇÃO DAS ASSERÇÕES RELATIVAS A ÁREAS DE MELHORIA POR DOMÍNIO E CAMPO DE ANÁLISE 
 

 
 
 
 

 4.2 Análise comparativa dos pontos fortes e das áreas de  
 melhoria por domínio e campo de análise 
 
Realiza-se, em seguida, uma análise comparativa dos pontos fortes e das áreas de melhoria 
identificados em cada domínio de avaliação e em cada campo de análise, com base na distribuição 
global representada na FIGURA 5. Esta distribuição permite observar diferentes tendências nos diversos 
domínios e campos de análise. 
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FIGURA 5 – FREQUÊNCIA DE PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA POR DOMÍNIO E CAMPO DE ANÁLISE 
 

 
 
 
Domínio Resultados 

No domínio Resultados, o número mais elevado de asserções – verificadas quer em pontos fortes quer 
em áreas de melhoria – incide sobre os Resultados académicos, embora de forma mais marcada na 
distribuição em áreas de melhoria do que em pontos fortes. 

A distribuição de pontos fortes e áreas de melhoria difere nos três campos de análise que integram 
este domínio. No campo de análise Resultados académicos, as áreas de melhoria superam os pontos 
fortes, observando-se, em ambos os casos, uma maioria de asserções relacionadas com a evolução 
das taxas de transição/conclusão e dos resultados em provas de aferição e exames nacionais. São 
também frequentes, no caso dos pontos fortes, as referências à diminuição das taxas de abandono e 
desistência e, no caso de áreas de melhoria, as asserções que identificam debilidades ao nível da 
qualidade do sucesso e da identificação dos fatores explicativos dos resultados académicos menos 
positivos. 
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FIGURA 5A – FREQUÊNCIA DE PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA NO DOMÍNIO RESULTADOS 

 
 
O número de pontos fortes e áreas de melhoria sinalizados na área dos Resultados sociais é 
relativamente equilibrado, observando-se, nos primeiros, asserções relacionadas com a participação 
dos alunos na vida da escola; com a diversidade de iniciativas que cultivam o sentido de 
responsabilidade e o desenvolvimento cívico; e com as estratégias desenvolvidas no sentido da 
melhoria do comportamento dos alunos e da disciplina. As áreas de melhoria referem-se sobretudo à 
falta de envolvimento dos alunos na elaboração dos documentos orientadores da Escola; à insuficiente 
corresponsabilização destes nas tomadas de decisão e na organização das atividades; aos 
comportamentos perturbadores em sala de aula, com efeitos negativos nas aprendizagens; e ao 
impacto limitado das medidas destinadas a combater a indisciplina. 

As asserções que incidem sobre o campo de análise Reconhecimento da comunidade têm uma 
expressão muito reduzida nas áreas a melhorar identificadas (trata-se do campo de análise com menor 
expressão em termos de áreas de melhoria), mas adquirem maior peso no número de pontos fortes, e 
estão relacionadas sobretudo com os níveis elevados de satisfação da comunidade educativa, com as 
formas de valorização dos sucessos dos alunos e com o reconhecimento do serviço educativo prestado 
pela escola.  

 
Domínio Prestação do Serviço Educativo 

Neste domínio, o número de pontos fortes não é muito diferente do número de áreas de melhoria e, 
nos dois casos, predomina o campo de análise Práticas de ensino, com um número significativo de 
asserções relacionadas quer com pontos fortes, quer com áreas de melhoria. Observam-se, contudo, 
diferenças claras entre os aspetos assinalados como pontos fortes e como áreas de melhoria. As 
apreciações positivas abarcam diversos aspetos, designadamente a adequação dos apoios aos alunos 
com necessidades educativas especiais; a utilização de metodologias ativas e experimentais no ensino 
e nas aprendizagens; a adequação das respostas educativas às capacidades e aos ritmos de 
aprendizagem dos alunos, designadamente através de práticas de diferenciação pedagógica; e a 
valorização da dimensão artística do currículo com impacto nas aprendizagens dos alunos. Já no que 
diz respeito a áreas de melhoria, há um predomínio claro da dimensão acompanhamento e supervisão 
da prática letiva: 62% das asserções neste campo de análise identificam debilidades ao nível dos 
mecanismos de acompanhamento da prática letiva em sala de aula e das práticas de supervisão 
pedagógica. 
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FIGURA 5B – FREQUÊNCIA DE PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA  
NO DOMÍNIO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 
 
No campo de análise Planeamento e articulação (o segundo mais frequente neste domínio) 
predominam as áreas de melhoria, destacando-se as referências à falta de consolidação das práticas 
de gestão articulada do currículo, com reflexos na sequencialidade das aprendizagens. Embora com 
menor expressão, são referidas debilidades ao nível do trabalho cooperativo entre docentes e da 
utilização da informação sobre o percurso escolar dos alunos. Contudo, a gestão articulada do currículo 
e o trabalho cooperativo entre docentes são também os dois aspetos mais frequentemente referidos 
como pontos fortes neste campo de análise. 

A distribuição de pontos fortes e áreas de melhoria no campo da Monitorização e avaliação do ensino e 
das aprendizagens regista um relativo equilíbrio. Mais de metade das asserções relacionadas com 
pontos fortes refere a eficácia das medidas de prevenção da desistência e do abandono dos alunos 
desenvolvidas pela escola. Já nas áreas de melhoria, as asserções distribuem-se de modo semelhante 
por vários aspetos, designadamente: a monitorização interna do desenvolvimento do currículo; a 
aferição dos critérios e dos instrumentos de avaliação; ou a monitorização e avaliação da eficácia das 
diferentes modalidades de apoio educativo. 

 

Domínio Liderança e Gestão 

A distribuição de pontos fortes e áreas de melhoria identificados no domínio Liderança e Gestão difere 
consideravelmente nos três campos de análise que o integram.  

No campo de análise Liderança, o número de pontos fortes supera claramente o número de áreas de 
melhoria identificadas, sendo de assinalar, no primeiro caso, as referências à liderança de topo com 
visão estratégica e capacidade de fomentar o sentido de pertença e de identificação com a escola; à 
coerência e articulação entre os documentos estruturantes; e à diversificação da oferta formativa, de 
forma a atender às necessidades dos alunos e da comunidade. São também frequentes as asserções 
relacionadas com a diversidade das parcerias estabelecidas e com a capacidade de desenvolvimento 
de projetos, que concorrem para a melhoria do sucesso dos alunos; com a capacidade manifestada 
pela direção de reconhecer e valorizar as chefias intermédias, e de mobilizar e motivar o pessoal 
docente e não docente. A maioria das áreas de melhoria registadas neste campo de análise incide 
também sobre a visão estratégica da escola, em especial sobre a falta de medidas estratégica e 
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intencionalmente propostas, a ausência de objetivos e metas claros, quantificados e avaliáveis, bem 
como de planos de ação formalizados para a resolução dos problemas; e a fraca capacidade de 
mobilização da comunidade educativa. 

 
FIGURA 5C - FREQUÊNCIA DE PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA  

NO DOMÍNIO LIDERANÇA E GESTÃO 

 
A distribuição das asserções no campo de análise Gestão é mais equilibrada, embora com um número 
de pontos fortes ligeiramente superior às áreas de melhoria. Se os primeiros salientam sobretudo uma 
equilibrada e criteriosa gestão e afetação de recursos humanos e materiais, as áreas de melhoria 
identificam algumas fragilidades ao nível da comunicação interna e externa, da capacidade de 
elaboração de um plano interno de formação, adequado às necessidades dos trabalhadores e que 
promova o seu desenvolvimento profissional. Nalgumas escolas são também identificados problemas 
na qualidade de alguns serviços prestados pela escola, designadamente ao nível dos refeitórios 
escolares. 

As asserções relativas a áreas de melhoria predominam claramente no campo de análise 
Autoavaliação e melhoria, com incidência na fragilidade dos processos – falta de continuidade e 
abrangência da autoavaliação –, na coerência entre a autoavaliação e a elaboração e implementação 
de planos de melhoria, e na insuficiente participação da comunidade educativa. Contudo, alguns 
relatórios de escola destacam, como pontos fortes, práticas consolidadas de autoavaliação, com 
impacto na organização escolar e nas práticas profissionais, bem como na definição de planos de ação 
para a melhoria.  
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seu conjunto, as asserções representadas nas figuras seguintes representam cerca de 78% do total de 
pontos fortes e 72% do total de áreas de melhoria identificados pelos avaliadores. 

 

FIGURA 6 – PONTOS FORTES MAIS FREQUENTES 

 
Os dois referentes em que foram categorizadas mais asserções como pontos fortes, nos relatórios de 
escola, inserem-se no domínio Liderança e Gestão e, mais especificamente, no campo de análise 
Liderança: Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com a escola (190 
asserções) e Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras (123 asserções). Os 
aspetos mais realçados como pontos fortes do desempenho das escolas são assim: a capacidade de a 
direção de topo definir uma visão e uma estratégia para a escola; a coerência e articulação entre os 
documentos estruturantes; a diversificação da oferta formativa, de forma a atender às necessidades 
dos alunos e da comunidade; e a capacidade de desenvolvimento de parcerias e de projetos, que 
concorrem para a melhoria do sucesso dos alunos.  A valorização das lideranças intermédias e a 
capacidade de motivação das pessoas e de gestão dos conflitos são outras dimensões que remetem 
para a liderança da escola e que se incluem nos aspetos mais frequentes entre os pontos fortes 
identificados. 
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Entre as dimensões mais referidas encontramos depois diversas asserções que se integram no 
domínio Prestação do Serviço Educativo. É de destacar, em primeiro lugar, pela sua relevância, a 
prevenção da desistência e do abandono (68 asserções), alcançado em muitas escolas pela via da 
identificação dos fatores que influenciam o abandono e a desistência, e pelo trabalho de 
acompanhamento de situações de risco, em articulação com as famílias e a comunidade, bem como 
pela monitorização da eficácia/adequação das medidas preventivas e da oferta formativa adotadas. 
Importantes são também o trabalho cooperativo entre docentes (64 asserções) e a gestão articulada 
do currículo (50 asserções), que remetem para o campo de análise Planeamento e articulação. Por 
último, são de referir diversos aspetos ligados ao campo de análise Práticas de ensino, 
designadamente: a adequação dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais (64 
asserções), a adoção de metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens (60), a 
adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos (41 asserções) e a 
valorização da dimensão artística (39 asserções). 

A leitura da FIGURA 6 permite observar igualmente um número considerável de pontos fortes 
assinalados em várias dimensões do domínio Resultados, embora com um peso menor do que se 
verifica noutros referentes atrás mencionados. Assim, 46 e 43 asserções referem a evolução positiva 
dos resultados académicos internos e externos, respetivamente; e 43 assinalam como ponto forte a 
participação na vida da escola e assunção de responsabilidades.  

Ainda neste domínio, verifica-se que os referentes Grau de satisfação da comunidade educativa e 
Formas de valorização dos sucessos dos alunos recolheram um número significativo de asserções 
relativas a pontos fortes (52 e 33, respetivamente). 

 
FIGURA 7 – ÁREAS DE MELHORIA MAIS FREQUENTES 
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Relativamente às principais áreas de melhoria identificadas nos relatórios de escola (FIGURA 7), os 
referentes com mais asserções são o acompanhamento e supervisão da prática letiva (148 asserções); 
a gestão articulada do currículo (113); e a visão estratégica e fomento do sentido de pertença e 
identificação com a escola (93). Mais concretamente, as equipas de avaliação entendem que as 
escolas devem fazer incidir, prioritariamente, os seus esforços na melhoria nas práticas de 
acompanhamento, monitorização e observação direta da prática letiva em sala de aula, e na área da 
articulação curricular entre os ciclos de escolaridade e entre as práticas pedagógicas. Destacam ainda 
a falta de medidas estrategicamente propostas, a ausência de objetivos e de metas claras, 
quantificadas e avaliáveis, bem como de planos de ação formalizados para a resolução dos problemas 
e a fraca capacidade de mobilização da comunidade educativa.  

Por outro lado, surgem entre as áreas de melhoria mais frequentes, vários referentes que explicitam o 
campo de análise Autoavaliação e melhoria, destacando-se as asserções que identificam fragilidades 
ao nível da continuidade e abrangência da autoavaliação, da coerência entre a autoavaliação e a ação 
para a melhoria, e do envolvimento e participação da comunidade educativa na vida da escola. 

Igualmente relevantes são as asserções que se situam no campo de análise Resultados académicos, 
sobretudo as referências à evolução dos resultados externos e internos e à qualidade do sucesso. 

Com o objetivo de ilustrar as tendências referidas, apresentam-se em seguida alguns exemplos de 
asserções incluídas nos relatórios de escola – pontos fortes e áreas de melhoria. 
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QUADRO 2 - PONTOS FORTES – EXEMPLOS DE ASSERÇÕES MAIS FREQUENTES  

Referentes 
 Asserções 

N.º Alguns exemplos 

Visão estratégica e 
fomento do sentido de 

pertença e de 
identificação com a 

escola 

190 

«A liderança e gestão exercidas pelo diretor, traduzida numa visão estratégica 
orientada para os resultados, mobilizadora da comunidade educativa e indutora de 
uma cultura organizacional de exigência e bem-estar» 

«Coerência e articulação dos documentos estruturantes, com uma visão estratégica, 
metas e prioridades que dão clareza à ação da Escola» 

«Uma oferta formativa estrategicamente definida, em função do mercado de 
trabalho local, com forte impacto na redução das taxas de desistência e de abandono 
escolares» 

Desenvolvimento de 
projetos, parcerias e 
soluções inovadoras 

123 

«A adesão a projetos e o estabelecimento de parcerias com várias entidades e 
instituições, com repercussões na melhoria dos resultados e no enriquecimento da 
ação educativa» 

«Abertura do Agrupamento ao meio, patente na diversidade de projetos, protocolos e 
parcerias, em colaboração com a autarquia e outras entidades locais e regionais» 

«A capacidade de desenvolver projetos inovadores, de divulgar boas práticas e de 
estabelecer parcerias, com efeitos no bom desempenho organizacional» 

Prevenção da 
desistência e do 

abandono 
68 

«Implementação de mecanismos eficazes para a prevenção e combate ao abandono 
escolar» 

«Trabalho desenvolvido pelos diretores de turma em articulação com as diferentes 
estruturas e modalidades de apoio da comunidade educativa, facilitando a integração 
dos alunos e a prevenção do abandono» 

Trabalho cooperativo 
entre docentes 

64 

«O trabalho cooperativo, nas estruturas de coordenação educativa e de supervisão 
pedagógica, ao nível do planeamento, da elaboração de materiais pedagógicos e da 
avaliação, com impacto nas condições de aprendizagem dos alunos» 

«Trabalho cooperativo das estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica, com reflexo positivo na articulação curricular e na promoção da 
sequencialidade das aprendizagens» 
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PONTOS FORTES – EXEMPLOS DE ASSERÇÕES MAIS FREQUENTES (CONT.)  

 Referentes 
Asserções 

N.º Alguns exemplos 

Adequação dos apoios 
aos alunos com 

necessidades 
educativas especiais 

64 

«O trabalho articulado entre os docentes de educação especial, os técnicos, os 
docentes do ensino regular e os pais e os encarregados de educação, contribuindo 
para a qualidade da resposta educativa às crianças e aos alunos com necessidades 
educativas especiais e, em consequência, para a sua maior inclusão» 

«A eficácia do acompanhamento e integração dos alunos com necessidades 
educativas especiais, perspetivando o seu sucesso académico e inclusão social» 

Metodologias ativas e 
experimentais 

60 

«A utilização regular de metodologias ativas e experimentais no processo ensino-
aprendizagem, promotora da valorização dos saberes práticos» 

«O forte incremento da prática experimental desde a educação pré-escolar, 
contribuindo para o desenvolvimento da curiosidade científica das crianças e jovens» 

Valorização das 
lideranças intermédias 

55 

«Liderança disponível e aberta do diretor, que tem promovido um clima de escola de 
maior cooperação e fomentado o debate e a participação das lideranças intermédias 
na tomada de decisões atinentes à organização e à prestação de serviço educativo» 

«O reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos coordenadores de departamento 
e de disciplina e diretores de turma, para melhorar as aprendizagens dos alunos» 

Motivação das pessoas 
e gestão de conflitos 

54 
«Motivação e o empenho dos trabalhadores, cujos contributos são valorizados pela 
direção, com repercussões positivas no bom clima de escola» 

Grau de satisfação da 
comunidade educativa 

52 

«O reconhecimento da comunidade educativa, evidenciada nos níveis de satisfação 
sobre a ação educativa do Agrupamento» 

«A boa imagem que o estabelecimento de ensino detém na comunidade, facto que se 
reflete na sua capacidade de atração» 

Gestão articulada do 
currículo 

50 

«Trabalho de articulação entre ciclos e entre as atividades de enriquecimento 
curricular do 1.º ciclo e as disciplinas do 2.º ciclo, para o que tem concorrido a 
definição de perfis de saída do aluno e perfis de nível por área/disciplina» 

«Efetiva articulação horizontal do currículo, consubstanciada num trabalho de 
estreita colaboração e cooperação didática e metodológica, na tomada de decisão 
das competências a desenvolver e na definição de situações de aprendizagem» 

 

 

QUADRO 3 - ÁREAS DE MELHORIA – EXEMPLOS DE ASSERÇÕES MAIS FREQUENTES 

 Referentes 
Asserções 

N.º Alguns exemplos 

Acompanhamento e 
supervisão da prática 

letiva 

148 

«Os processos de supervisão da atividade letiva em sala de aula com a finalidade de 
promover o desenvolvimento profissional dos docentes e, consequentemente, a 
melhoria das aprendizagens e dos resultados» 

«Alargamento dos mecanismos de supervisão da prática letiva, como forma de 
identificar problemas e apoiar na sua resolução, promovendo a partilha de práticas 
científico-pedagógicas e o desenvolvimento profissional dos docentes» 

Gestão articulada do 
currículo 

113 

«A articulação curricular entre níveis e ciclos de ensino, tendo em vista o reforço da 
continuidade educativa» 

«A ampliação de práticas de articulação curricular entre os 2.º e 3.º ciclos, visando 
consolidar a gestão vertical do currículo e a sequencialidade das aprendizagens» 

«A reduzida articulação vertical e horizontal a nível de conteúdos programáticos» 
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ÁREAS DE MELHORIA – EXEMPLOS DE ASSERÇÕES MAIS FREQUENTES (CONT.) 

 Referentes 
Asserções 

N.º Alguns exemplos 

Visão estratégica e 
fomento do sentido de 

pertença e de 
identificação com a 

escola 

93 

«As metas mensuráveis e/ou avaliáveis que facilitem a monitorização regular dos 
objetivos do projeto educativo» 

«Os principais documentos estratégicos que apresentam ausência de coerência 
substantiva entre si e não contêm uma visão prospetiva do desenvolvimento 
organizacional a médio prazo» 

«A mobilização da comunidade educativa, em torno do projeto educativo e de uma 
identidade de Agrupamento» 

Evolução dos 
resultados externos 

contextualizados 

76 

«A prestação do Agrupamento ao nível das provas de aferição e exames nacionais, 
globalmente aquém dos valores esperados e marcada pela irregularidade dos 
resultados» 

«A implementação de ações capazes de favorecer os desempenhos dos alunos, tanto 
do 3.º ciclo como do ensino secundário, nos exames nacionais» 

Continuidade e 
abrangência da 
autoavaliação 

74 

«A consistência e sistematização do processo de autoavaliação, como instrumento de 
autorregulação, de modo a sustentar a melhoria da organização escolar» 

«A consolidação do processo de autoavaliação, dando sistematicidade aos 
procedimentos e continuidade ao trabalho desenvolvido pelas diferentes equipas de 
autoavaliação» 

Coerência entre a 
autoavaliação e a ação 

para a melhoria 

57 

«O progresso sustentado da autoavaliação com a divulgação das conclusões e a 
elaboração e monitorização de planos de melhoria consequentes ao nível dos pontos 
fracos identificados» 

«Organização de planos de melhoria nas áreas consideradas deficitárias na 
autoavaliação, visando a melhoria do serviço prestado pela Escola» 

Evolução dos 
resultados internos 

contextualizados 

54 

«Os resultados dos alunos na disciplina de matemática, ao longo do ensino básico» 

«Ações delineadas para contrariar a persistência de elevados níveis de insucesso 
interno nalgumas disciplinas do 3.º ciclo do ensino básico» 
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 V. ESCOLAS COM CONTRATO DE AUTONOMIA  
 
Em setembro de 2007, foram celebrados 22 contratos de autonomia com escolas que tinham estado 
envolvidas, em 2006, no projeto-piloto de avaliação externa das escolas. 

A celebração de cada contrato resultou de um processo iniciado com o convite a todas as escolas do 
país, que já tivessem desenvolvido um processo formal de autoavaliação, para apresentar uma 
candidatura à fase-piloto de avaliação externa. 

Tendo em conta as conclusões da avaliação externa efetuada, cada escola foi, posteriormente, 
convidada a elaborar um plano de desenvolvimento da autonomia para potenciar os seus pontos fortes 
e ultrapassar as principais debilidades identificadas. Da negociação que se seguiu, resultou a 
celebração de um acordo que estabelece objetivos gerais e operacionais, bem como os compromissos 
das partes contratantes, tendo em vista a melhoria das condições de prestação do serviço público de 
educação. 

No ano letivo de 2011-2012 foram avaliados 20 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 
que celebraram contratos de autonomia, apresentando-se de seguida os principais resultados dessa 
avaliação, bem como uma comparação com a avaliação externa realizada em 2006. 

 

 5.1 Classificações das escolas com contrato de autonomia 
 
Considerando as classificações por domínio obtidas pelas 20 escolas com contrato de autonomia 
avaliadas em 2011-2012 (FIGURA 8), verifica-se que o nível Muito Bom predomina nos domínios 
Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão; e o nível Bom predomina no domínio Resultados. 
Liderança e Gestão é o domínio que concentra um maior peso de classificações de Muito Bom. 

 
FIGURA 8 – CLASSIFICAÇÕES DAS ESCOLAS COM CONTRATO DE AUTONOMIA POR DOMÍNIO 
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Por outro lado, não se registam classificações de Excelente em nenhum dos três domínios que 
estruturam o quadro de referência. 

No que respeita aos níveis inferiores da escala de avaliação, é de referir que em nenhum domínio foi 
atribuída a classificação de Insuficiente, e que, nos três domínios, o nível Suficiente só se regista numa 
escola. 

 

 5.2 Comparação das classificações das escolas com  
 contrato de autonomia com o total de escolas avaliadas 
 
O peso das classificações de Muito Bom é sistematicamente superior nas escolas com contrato de 
autonomia quando comparado com o total de escolas avaliadas em 2011-2012 a nível nacional 
(FIGURA 9). 

 

FIGURA 9 – COMPARAÇÃO ENTRE ESCOLAS COM CONTRATO DE AUTONOMIA  
E TOTAL DE ESCOLAS AVALIADAS EM 2011-2012 

 

 
 
 

 5.3 Evolução das classificações das escolas com contrato de 
 autonomia 
 
Uma vez que, como referido anteriormente, todas as escolas com contrato de autonomia tinham sido 
objeto de avaliação externa em 2006, considerou-se que seria importante efetuar uma apreciação 
geral sobre a evolução das classificações atribuídas nos dois ciclos de avaliação. Importa, contudo, ter 
em atenção as alterações verificadas, quer no quadro de referência (de cinco para três domínios), quer 
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na escala de avaliação (com a introdução do nível Excelente), pelo que se optou por ensaiar algumas 
comparações de carácter geral sobre a evolução dos resultados destas escolas. 

Em ambos os momentos, as escolas obtiveram classificações que variaram entre os níveis Suficiente e 
Muito Bom. 

Considerando, em primeiro lugar, as classificações obtidas pelas 20 escolas nos diferentes domínios 
de avaliação, verifica-se globalmente uma evolução favorável: o peso das classificações de Suficiente e 
de Bom desce significativamente, ao mesmo tempo que a percentagem de classificações de Muito 
Bom sobe quase para o dobro (FIGURA 10)3

 

. 

FIGURA 10 – ESCOLAS COM CONTRATO DE AUTONOMIA: PESO DOS DIFERENTES NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO  
NO CONJUNTO DOS DOMÍNIOS EM 2006 E EM 2011-2012 

 

 

Com o objetivo de analisar mais detalhadamente esta evolução, comparámos a distribuição das 
classificações em 2006 e em 2011-2012, nos domínios Resultados e Prestação do Serviço Educativo, 
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2011-2012 a ser este o nível de avaliação predominante.  
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FIGURA 11 – ESCOLAS COM CONTRATO DE AUTONOMIA: AVALIAÇÃO DO DOMÍNIO  
RESULTADOS EM 2006 E EM 2011-2012 

 

 

 

FIGURA 12 – ESCOLAS COM CONTRATO DE AUTONOMIA: AVALIAÇÃO DO DOMÍNIO  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO EM 2006 E EM 2011-2012 
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A evolução das classificações obtidas por cada escola, nos domínios Resultados e Prestação do 
Serviço Educativo, está sintetizada nas FIGURAS 13 E 14, destacando-se os seguintes aspetos:  

• nenhuma escola obteve em 2011-2012 uma classificação inferior à de 2006; 

• 11 e 12 escolas, respetivamente, mantiveram a classificação anteriormente obtida nos 
domínios Resultados e Prestação do Serviço Educativo; 

• um número significativo de escolas – 9 no domínio Resultados e 8 no domínio Prestação do 
Serviço Educativo – obteve em 2011-2012 uma classificação superior à registada em 2006. 

 

FIGURA 13 – ESCOLAS COM CONTRATO DE AUTONOMIA: DIFERENÇAS NOS NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO  
NO DOMÍNIO RESULTADOS ENTRE 2006 E 2011-2012 

 

FIGURA 14 – ESCOLAS COM CONTRATO DE AUTONOMIA: DIFERENÇAS NOS NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO  
NO DOMÍNIO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO ENTRE 2006 E 2011-2012 
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 5.4 Apreciações apresentadas nos relatórios de avaliação  
 externa das escolas com contrato de autonomia 
 
Apresenta-se, neste ponto, uma síntese das apreciações produzidas nos relatórios de avaliação externa 
das escolas com contratos de autonomia, no que respeita à evolução da prestação do serviço público 
de educação, especificamente no que se refere ao cumprimento dos objetivos operacionais e das 
metas estabelecidos. Para o efeito, complementou-se a análise das classificações com a análise de 
conteúdo dos relatórios de avaliação das 20 escolas, em particular dos pontos fortes e áreas de 
melhoria identificados em 2006 e em 2011-2012, bem como das apreciações relativas aos efeitos da 
celebração do contrato de autonomia.  

Os objetivos operacionais definidos nos contratos de autonomia remetiam, predominantemente, para a 
melhoria dos resultados escolares, incluindo metas concretas associadas ao aumento das 
classificações internas e externas; das taxas de transição; e à diminuição/erradicação do abandono 
escolar.  

Quer a comparação dos níveis de classificações, quer a análise das apreciações contidas nos relatórios 
de avaliação permitem concluir que se verificou uma evolução positiva dos resultados escolares. Essa 
evolução é explicitamente referida na maioria dos relatórios em 2011-2012, sendo de destacar que em 
16 das 20 escolas, os pontos fortes assinalados pelos avaliadores incluem asserções relacionadas 
com os resultados académicos (enquanto, em 2006, só em quatro escolas foram identificados pontos 
fortes relacionados com este domínio). Entre os aspetos mais frequentemente referidos estão:  

 a redução/inexistência do abandono escolar em resultado das medidas de monitorização e 
prevenção adotadas; 

 a evolução positiva das taxas de transição/conclusão em determinadas disciplinas, anos de 
escolaridade ou ciclos; 

 a melhoria na média dos resultados externos. 

Contudo, importa referir que a melhoria dos resultados escolares não se verifica em todos os anos de 
escolaridade e/ou áreas disciplinares, e que 13 relatórios identificam áreas de melhoria relacionadas 
com os resultados académicos ou com a identificação dos fatores explicativos do sucesso e do 
insucesso. Por outro lado, cerca de metade dos relatórios assinala o facto de não terem sido 
alcançadas algumas das metas contratualizadas.  

A evolução positiva dos resultados aparece explicitamente associada a uma ação continuada das 
escolas, que envolve o desenvolvimento de procedimentos sistemáticos de monitorização e de análise 
de resultados, e à implementação de estratégias de melhoria. 

Entre as estratégias de melhoria mais frequentemente referidas nos relatórios de avaliação, 
encontram-se diferentes práticas de apoio e diferenciação pedagógica (grupos de desenvolvimento 
diferenciado, tutorias, assessoria pedagógica, turmas de nível, planos de recuperação e 
acompanhamento); a adoção de metodologias ativas e experimentais; e a reorganização das práticas 
de coordenação pedagógica e articulação curricular, com reflexos no trabalho cooperativo entre 
docentes.  

O número mais elevado de asserções relativas a pontos fortes constantes dos relatórios concentra-se 
no campo de análise Liderança (34%), e sobretudo no referente Visão estratégica e fomento do sentido 
de pertença e de identificação com a escola. De facto, quase todos os relatórios de avaliação 
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destacam a existência de uma visão estratégica, patente nos diferentes documentos estruturantes e 
articulada com os objetivos e metas a alcançar. Por outro lado, vários relatórios referem explicitamente 
o papel do contrato de autonomia na mobilização da comunidade educativa, bem como na 
reorganização e responsabilização das estruturas intermédias de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica, em torno nos objetivos e metas inscritos no contrato de autonomia. 

Também associada à necessidade de monitorização do contrato de autonomia, surge em quase todos 
os relatórios a referência à existência de uma cultura de autoavaliação e de acompanhamento dos 
resultados e das ações de melhoria implementadas; e em cerca de metade das escolas, estas práticas 
são consideradas consistentes, consolidadas, sistemáticas e abrangentes. Contudo, uma percentagem 
significativa de asserções (cerca de 16%) relativas a áreas de melhoria incide sobre este campo de 
análise, apontando sobretudo a necessidade de alargar e consolidar os procedimentos de 
autoavaliação existentes. 
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 VI. QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO APLICADOS NAS  
 ESCOLAS  
 
Com o objetivo de conhecer os níveis de satisfação da comunidade educativa, foram aplicados nas 
escolas questionários de satisfação a alunos, a pais e encarregados de educação, e a trabalhadores 
docentes e não docentes. Pretende-se, sobretudo, que os resultados destes questionários permitam 
sinalizar áreas para uma interpelação e apreciação aprofundada durante a visita à escola.   

Os questionários (ANEXO 2) são constituídos por uma média de 20 afirmações, relacionadas com 
diferentes aspetos da escola, sobre as quais os respondentes indicam o seu grau de concordância, 
utilizando uma escala de cinco valores, que vai do Concordo totalmente (5) ao Discordo totalmente (1). 
O inquirido pode igualmente assinalar a opção Não Sei (NS) e acrescentar sugestões e comentários. 

A seleção dos alunos, pais e trabalhadores para a aplicação dos questionários, em cada escola ou 
agrupamento de escolas, realizou-se da seguinte forma: foi feito o levantamento dos dados das 
escolas, relativos ao número total de alunos e de turmas, pessoal docente e pessoal não docente, 
através do MISI@, relativos ao início do ano letivo. Com base nesses dados, foi calculada a 
percentagem de 20% do total de alunos e de 20% do total de turmas, incluindo turmas de CEF (cursos 
de educação e formação), PIEF (programa integrado de educação e formação) e cursos profissionais. 
No 1.º ciclo do ensino básico, apenas se incluíram turmas do 4.º ano (dado que, pela sua idade, os 
alunos dos anos anteriores teriam mais dificuldade em responder ao questionário autonomamente), 
pelo que se optou por reforçar para 40% o total de alunos abrangidos pela aplicação dos questionários.  

Os questionários são aplicados aos alunos das turmas constantes da amostra selecionada, respetivos 
pais e encarregados de educação, bem como ao universo dos trabalhadores docentes e não docentes, 
que se encontrem nas escolas no dia da sua aplicação. 

Apresenta-se no QUADRO 4 o total da amostra calculada para cada tipo de questionário, bem como a 
diferença face às respostas recebidas. 

 
QUADRO 4 – QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO – AMOSTRA PREVISTA E REAL 

 
As taxas de resposta foram significativas, situando-se entre 75% nos questionários dirigidos aos pais e 
encarregados de educação dos alunos dos ensinos básico e secundário e valores superiores a 90% no 

 Amostra prevista Questionários 
recebidos 

Taxa de 
resposta 

Q1 – Docentes 28 124 22 374 79,6% 

Q2 – Não docentes  9 342 8 359 89,5% 

Q3 – Pais e encarregados de educação – crianças 
da educação pré-escolar 9 622 7 660 79,6% 

Q4 – Pais e encarregados de educação – alunos 
dos ensinos básico e secundário 56 644 42 554 75,1% 

Q5 – Alunos do 1.º ciclo do ensino básico 9 280 8 773 94,5% 

Q6 – Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 
ensino secundário 47 209 43 025 91,1% 
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caso dos alunos destes mesmos níveis (94,5% de respostas dos alunos do 1.º ciclo, e 91,1% dos 
restantes). 

 

 6.1 Análise das respostas aos questionários de satisfação  
 
Para a análise das respostas aos questionários de satisfação, agruparam-se as afirmações constantes 
em cada tipo de questionário, em quatro dimensões: 

1 – Ensino-aprendizagem, que inclui afirmações relacionadas com o grau e a qualidade do ensino; a 
utilização dos computadores na sala de aula; os resultados escolares; a avaliação; o desenvolvimento 
das crianças na educação pré-escolar; as atividades experimentais; as atividades de expressão 
plástica; as atividades de educação física e desporto; a utilização da biblioteca; as visitas de estudo; e 
a participação em clubes e projetos da escola. 

2 – Direção e funcionamento da escola, que pretende aferir o grau de satisfação dos respondentes 
relativamente à gestão; disponibilidade; envolvimento; funcionamento dos serviços administrativos; 
transmissão de informação; partilha de competências e de responsabilidades; e liderança. 

3 – Instalações e serviços, pretendendo-se conhecer o grau de satisfação dos respondentes 
relativamente a condições físicas de: salas de aula; espaços de desporto e de recreio; refeitório e 
bufete; biblioteca; higiene e limpeza da escola; almoços; e instalações da escola, no geral. 

4 – Ambiente, segurança e disciplina, que integra afirmações sobre: respeito entre todos; 
comportamento e grau de disciplina; segurança; ambiente de trabalho; comunicação casa-escola e 
direção-alunos-trabalhadores; diálogo entre todos; integração dos alunos e dos encarregados de 
educação; gosto por frequentar a escola, por trabalhar na escola e por ter um educando na escola ou 
no jardim de infância. 

Os cinco valores da escala de resposta foram agrupados da seguinte forma: as respostas Concordo 
totalmente (5) e Concordo (4) foram agrupadas num único grau, que se considera o da manifesta 
satisfação dos respondentes, relativamente ao item que lhes é apresentado; mantém-se o grau 
intermédio Não concordo nem discordo; as opções Discordo (2) e Discordo totalmente (1) foram 
também agrupadas num grau que representa a insatisfação relativamente ao item em causa. Por 
último, foram agrupados os valores das respostas Não sei, Não responde e Nulo. 

Como se pode observar na FIGURA 15, predominam as apreciações positivas (Concordo + Concordo 
totalmente) sobre o funcionamento das diferentes áreas da escola, embora o grau de satisfação varie 
de acordo com o tipo de respondente e a questão em causa. 

Mais de 75% do pessoal docente e não docente das escolas avaliadas manifestou satisfação 
relativamente à direção e ao funcionamento da sua escola (79%), bem como à qualidade do ensino e 
das aprendizagens (78,7%). As afirmações relacionadas com as instalações e serviços recolhem um 
menor grau de satisfação (68%), sendo que 12% dos inquiridos se manifesta insatisfeito com as 
condições físicas da escola. É de referir também que cerca de 10% dos docentes e não docentes 
perceciona desfavoravelmente os aspetos relativos ao ambiente de trabalho, à segurança e à 
disciplina, percentagem superior à observada quer nas respostas dos alunos (7,6%), quer nas dos pais 
e encarregados de educação (4,9%). 

À semelhança dos trabalhadores das escolas, é com as instalações e serviços que os pais e 
encarregados de educação se mostram menos satisfeitos (64% de respostas Concordo totalmente e 
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Concordo). Os aspetos que mereceram maior concordância estão relacionados com o ambiente, a 
segurança e a disciplina (78,1%) e, em segundo lugar, com o ensino e aprendizagem (77,2%). 

Os alunos revelam graus de satisfação menores do que os restantes grupos relativamente às 
instalações e serviços, ao ensino e às aprendizagens, e à direção e funcionamento da escola, mas, no 
caso desta última dimensão, as opções Não concordo nem discordo, Não sei e Não responde adquirem 
maior relevância do que a discordância. Por outro lado, a percentagem de respostas discordantes é 
superior quanto a Instalações e serviços (22,9%) e Ensino-aprendizagem (12,8%). A dimensão com 
mais apreciações positivas dos alunos é Ambiente, segurança e disciplina (73,8%)  

 
 

FIGURA 15 – GRAU DE SATISFAÇÃO COM ENSINO-APRENDIZAGEM, DIREÇÃO E FUNCIONAMENTO,  
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS, E AMBIENTE, SEGURANÇA E DISCIPLINA   

 
 
 

 6.2 Principais áreas de concordância e de discordância  
 
Apresenta-se em seguida as afirmações que mereceram maior concordância e maior discordância por 
parte de cada grupo de respondentes. Para o efeito, foram selecionadas as três afirmações com maior 
percentagem de respostas concordantes (Concordo totalmente e Concordo), e discordantes (Discordo 
totalmente e Discordo). Considerou-se também pertinente incluir as afirmações com maiores 
percentagens de respostas Não concordo nem discordo, uma vez que, nalguns casos, elas atingem 
valores expressivos. 
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QUADRO 5 – PESSOAL DOCENTE: PRINCIPAIS ÁREAS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

PESSOAL DOCENTE 

Concordam mais Discordam mais Não concordam, nem discordam 

A escola é aberta ao exterior 
(91,8%) 

As salas de aula são 
confortáveis (25,1%) 

O comportamento dos alunos é 
bom (24,0%) 

Gosto de trabalhar nesta escola 
(89,6%) 

Os espaços de desporto e de 
recreio da escola são 
adequados (19,1%) 

Os alunos respeitam o pessoal 
não docente (22,4%) 

A Direção é disponível (88,9%)  
O comportamento dos alunos é 
bom (18%) 

O refeitório e bufete funcionam 
bem e têm qualidade (20,5%) 

 

Da análise efetuada, verifica-se que os aspetos com que os docentes estão mais satisfeitos são a 
abertura da escola ao exterior, a disponibilidade da direção e a satisfação por trabalhar na escola 
(QUADRO 5). Por outro lado, para um número relevante, as salas de aula são desconfortáveis e os 
espaços de desporto e de recreio inadequados. Consideram também que o comportamento dos alunos 
necessita de ser melhorado. Este aspeto, bem como o respeito dos alunos pelo pessoal docente, 
revelou a maior percentagem de respostas Não concordo nem discordo, seguido da apreciação acerca 
do funcionamento e da qualidade do refeitório e bufete. 

 

QUADRO 6 – PESSOAL NÃO DOCENTE: PRINCIPAIS ÁREAS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

Concordam mais Discordam mais Não concordam, nem discordam 

A escola é limpa (89,8%) 
Os alunos respeitam o pessoal 
não docente (16,5%) 

O comportamento dos alunos é 
bom (30,4%) 

Gosto de trabalhar nesta escola 
(89,7%) 

O comportamento dos alunos é 
bom (16,2%) 

Os alunos respeitam os 
professores (27,2%) 

A Direção é disponível (83,9%) 

A escola é aberta ao exterior 
(83,8%) 

Os alunos respeitam os 
professores (15,8%) 

Os alunos respeitam o pessoal 
não docente (23,8%) 

 
Analisando as respostas do Pessoal Não Docente (QUADRO 6), verifica-se que os trabalhadores são 
sensíveis às questões relacionadas com a limpeza da escola, sendo nestas que se verifica maior grau 
de concordância (89,8%). Também os trabalhadores não docentes, à semelhança dos docentes, 
gostam de trabalhar na escola. Relativamente aos pontos mais negativos da escola, o pessoal não 
docente aponta o comportamento dos alunos. As questões de disciplina foram também aquelas em 
que os trabalhadores mais frequentemente não tomaram uma posição, positiva ou negativa, 
respondendo Não concordo nem discordo. 
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QUADRO 7 – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR:  
PRINCIPAIS ÁREAS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Concordam mais Discordam mais Não concordam, nem discordam 

Gosto que o meu filho 
frequente este Jardim de 
Infância (96,1%) 

O meu filho participa em 
atividades fora do Jardim de 
Infância (7,9%) 

Os serviços administrativos do 
Agrupamento funcionam bem 
(14,7%) 

Estou satisfeito com o 
desenvolvimento do meu filho 
desde que frequenta este 
Jardim de Infância (95,6%) 

O Jardim de Infância tem boas 
instalações (6,9%) 

A direção do Agrupamento está a 
fazer um bom trabalho (13,4%) 

O Jardim de Infância é limpo 
(94,4%) 

Os almoços são bons (4,3%) Os almoços são bons (13,1%) 

 
 
Nas respostas dos Pais e Encarregados de Educação das crianças da educação pré-escolar (QUADRO 7), 
verificou-se que estes gostam que os filhos frequentem o jardim de infância, estão satisfeitos com o 
desenvolvimento dos seus filhos, e consideram as instalações limpas. Por outro lado, alguns pais 
consideram que as crianças não costumam participar em atividades fora do jardim de infância e que as 
instalações e os almoços não são satisfatórios. Importa, contudo, ter em atenção que, nestes aspetos, 
as percentagens de respostas discordantes são reduzidas. 

Relativamente às questões em que os pais não assumiram uma posição positiva ou negativa, verifica-
se que, entre 13% e 15%, não deram opinião acerca do trabalho feito pela direção do agrupamento, do 
funcionamento dos serviços administrativos, bem como dos almoços servidos. Estas respostas poderão 
ter a ver com o facto de os jardins de infância, frequentemente, estarem afastados da escola-sede do 
agrupamento e de as crianças não utilizarem o serviço de almoço. 

 
QUADRO 8 – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO:  

PRINCIPAIS ÁREAS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

PAIS/ENCARREGADOS EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

Concordam mais Discordam mais Não concordam, nem discordam 

O diretor de turma do meu filho 
é disponível e faz uma boa 
ligação à família (87,2%) 

Os serviços de refeitório e 
bufete são bons (17,3%) 

A escola resolve bem os 
problemas de indisciplina (22,3%) 

O meu filho tem bons amigos 
na escola (84,0%) 

As instalações da escola são 
boas (15,1%) 

Os serviços de refeitório e bufete 
são bons (21,6%) 

O meu filho é incentivado a 
trabalhar para obter bons 
resultados (82,5%) 

A escola é segura (9,2%) 
A direção está a fazer um bom 
trabalho (20,4%) 
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Os Pais e Encarregados de Educação dos alunos dos ensinos básico e secundário estão satisfeitos com 
a disponibilidade dos professores titulares/diretores de turma e com a ligação que estabelecem com 
as famílias (QUADRO 8). Também consideram que os filhos têm bons amigos na escola que frequentam 
e que são incentivados a trabalhar para obter bons resultados. Por outro lado, consideram que os 
serviços alimentares da escola não são bons, o mesmo se passando com as instalações. Existem ainda 
alguns encarregados de educação que consideram que a escola não é segura. Muitos pais 
responderam Não concordo nem discordo em questões relacionadas com a resolução de casos de 
indisciplina na escola, os serviços de refeitório e bufete, bem como com o trabalho efetuado pela 
direção. 

 

QUADRO 9 – ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO:  
PRINCIPAIS ÁREAS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Concordam mais Discordam mais Não concordam, nem discordam 

Tenho vários amigos na escola 
(95,5%) 

Utilizo o computador na sala de 
aula todas as semanas (33,7%) 

Na minha sala os alunos portam- 
-se bem (28,8%) 

Gosto das atividades de 
expressão plástica que faço na 
escola (95,4%) 

Gosto do almoço que é servido 
na escola (12,8%) 

Gosto do almoço que é servido 
na escola (18,5%) 

Conheço as regras de 
comportamento da escola 
(94,8%) 

Utilizo a biblioteca para fazer 
trabalhos e leituras (10,7%) 

Na minha sala, os alunos 
portam-se bem (10,7%) 

Utilizo o computador na sala de 
aula todas as semanas (17,1%) 

 
Analisando as respostas dos alunos de 1.º ciclo do ensino básico, verifica-se que estes consideram que 
têm vários amigos na escola, gostam das atividades de expressão plástica que realizam e conhecem 
bem as regras de comportamento da escola (QUADRO 9). Quando perguntados sobre se utilizam o 
computador na sala de aula todas as semanas e a biblioteca para a realização dos seus trabalhos e 
leituras, discordam, não gostam do almoço da escola, e consideram que os colegas não se portam 
bem. Além das respostas discordantes, muitos alunos optaram por não tomar uma posição positiva ou 
negativa nas questões relacionadas com o comportamento, a utilização do computador e a qualidade 
das refeições. 
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QUADRO 10 – ALUNOS DOS 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO:  
PRINCIPAIS ÁREAS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

ALUNOS 2.º e 3.º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO 

Concordam mais Discordam mais Não concordam, nem discordam 

Tenho vários amigos na escola 
(92,1%) 

Uso o computador na sala de 
aula com alguma frequência 
(36,8%) 

Nas aulas há um ambiente de 
tranquilidade e de respeito 
(30,5%) 

Conheço as regras de 
comportamento da escola 
(86,9%) 

Participo em clubes e projetos 
da escola (34,2%) 

As minhas sugestões são tidas 
em conta pelos professores e 
pela direção (28,1%) 

Conheço os critérios de 
avaliação (84,3%) 

As salas de aula são 
confortáveis (29,2%) 

Estou satisfeito com a higiene e a 
limpeza da escola (25,4%) 

 

Tal como os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, os dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário 
consideram que têm vários amigos na escola, que conhecem bem as regras de comportamento da 
escola e que conhecem os critérios de avaliação a que estão sujeitos (QUADRO 10). Quando 
perguntados sobre se utilizam o computador na sala de aula com frequência, se participam em clubes 
e projetos da escola e se consideram as salas de aula confortáveis, discordam. As questões em que os 
alunos não assumiram uma posição positiva ou negativa relacionam-se com o ambiente de 
tranquilidade e de respeito dos alunos em sala de aula, com a consideração das suas sugestões pelos 
professores e pela direção, e com a higiene e limpeza da escola. 
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 VII. AVALIAÇÃO DO PROCESSO PELAS ESCOLAS E 
 PELOS AVALIADORES  
 
A apreciação crítica das escolas e dos avaliadores, através da resposta a questionários de avaliação, 
tem dado um contributo importante para a melhoria contínua do processo e para a implementação e 
sedimentação do modelo de avaliação externa das escolas. Assim, neste segundo ciclo, deu-se 
continuidade a esta metodologia, tendo-se aplicado, no final do ano letivo de 2011-2012, 
questionários às 231 escolas avaliadas e aos 146 avaliadores envolvidos (80 inspetores da IGEC e 66 
peritos externos). Responderam aos questionários 208 escolas (90%) e 122 avaliadores (83,6 %). 

Os questionários aplicados às escolas e aos avaliadores contêm itens de resposta fechada e itens de 
resposta aberta, bem como a possibilidade de indicarem aspetos a melhorar neste modelo e, ainda, a 
apresentação de outros comentários e sugestões. 

A classificação das respostas fechadas foi efetuada com o recurso a uma escala de A a D, em que A 
corresponde a Concordo totalmente e D a Discordo totalmente.  

As respostas das escolas e dos avaliadores são analisadas nas páginas seguintes.  

 

 7.1 Opinião das escolas avaliadas 
 
Documentos solicitados previamente às escolas/agrupamentos 
 
Os dados da FIGURA 16 mostram que a quase totalidade das escolas considera que os documentos 
solicitados previamente às escolas e aos agrupamentos são pertinentes. É de realçar que a 
percentagem de concordância total é de 63,5%. Também no que se refere à Adequação dos conteúdos 
a inserir no «documento de apresentação da escola» verifica-se que este aspeto recolhe 99,1% de 
respostas favoráveis (52,9% de concordância total). 

 

FIGURA 16 – DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PREVIAMENTE ÀS ESCOLAS/AGRUPAMENTOS 
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Tendo em conta a informação recolhida, observa-se que as escolas concordam com a natureza dos 
documentos solicitados para a preparação da avaliação externa. Por outro lado, consideram que os 
conteúdos a integrar no «documento de apresentação da escola» são adequados para a autoavaliação 
organizacional. 

Ainda no âmbito dos itens em avaliação, em resposta aberta, as escolas sugerem que tanto o projeto 
de intervenção do diretor como alguns relatórios (por exemplo, os finais, em especial de coordenação) 
deveriam constar do conjunto dos documentos a solicitar previamente. Já quanto aos conteúdos a 
inserir no «documento de apresentação da escola» propõem que sejam incluídos, entre outros, 
projetos, planos e ações de melhoria, distribuição do serviço letivo.  

 

Quadro de referência da avaliação externa 
 
A dimensão relacionada com o quadro de referência estrutura-se em duas áreas no questionário: 
Adequação dos três domínios de avaliação à missão da escola e Relevância dos campos de análise 
incluídos em cada domínio. 

 
Adequação dos três domínios de avaliação  
 
Do universo das escolas respondentes, 97,1% considera que os três domínios – Resultados, Prestação 
do Serviço Educativo e Liderança e Gestão – que integram o quadro de referência da avaliação externa 
se adequam à missão da escola. Contudo, os dados mostram que menos de metade (46,6%) concorda 
totalmente com esta afirmação. As respostas discordantes situam-se em 1,9%, sendo que 1% optou 
por não responder à questão (FIGURA 17). 

 
FIGURA 17 – ADEQUAÇÃO DOS DOMÍNIOS À MISSÃO DA ESCOLA 
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Campos de análise incluídos em cada domínio 

Quanto à questão da relevância dos campos de análise incluídos em cada domínio para a avaliação 
externa das escolas, os dados da FIGURA 18 permitem concluir que a generalidade das escolas tem 
uma posição de concordância muito significativa, destacando-se a elevada percentagem de respostas 
de concordância total.  

Os campos de análise Gestão, Autoavaliação e melhoria e Liderança (com 99,6%, 99,5% e 99,1% de 
respostas concordantes, respetivamente), todos do domínio Liderança e Gestão, são os que recolhem 
a maior percentagem de respostas positivas.  

Os campos de análise que sustentam o domínio Prestação do Serviço Educativo obtêm também uma 
percentagem de respostas favoráveis próxima de 100%: Planeamento e articulação (99%), Práticas de 
ensino (99%) e Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens (98,1%). A percentagem de 
respostas negativas não tem expressão, tendo-se verificado que a maior discordância recai sobre o 
campo de análise Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens (1% de discordo). 

No que concerne ao domínio dos Resultados, registamos também uma concordância significativa 
relativamente aos respetivos campos de análise, embora numa percentagem mais baixa quando 
comparada com os campos de análise dos domínios Liderança e Gestão e Prestação do Serviço 
Educativo. O campo de análise Resultados sociais recolhe 98,5% de respostas concordantes e 0,5% de 
discordância, enquanto os Resultados académicos e o Reconhecimento da comunidade ficam, 
respetivamente, com 98,1% e 98% de respostas favoráveis. Estes dois últimos campos de análise 
foram os que obtiveram uma percentagem maior de respostas discordantes (1,4%). 

 
FIGURA 18 – RELEVÂNCIA DOS CAMPOS DE ANÁLISE INCLUÍDOS EM CADA DOMÍNIO 
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No questionário solicitava-se às escolas que indicassem outros campos de análise a incluir 
futuramente nos diferentes domínios.  

Para o domínio dos Resultados, houve 36 respostas, salientando-se a sugestão dos campos de análise 
Mais valias/valor acrescentado, Variáveis de contexto/contexto social e familiar e Qualidade do 
sucesso. 

Relativamente ao domínio Prestação do Serviço Educativo, 34 escolas propuseram a inclusão de 
outros campos de análise, como sejam, Oferta formativa, Diferenciação e apoios e Projetos inovadores. 

Por fim, no que respeita ao domínio Liderança e Gestão, foram 27 as escolas que apresentaram 
sugestões de campos de análise a incluir. Destas, 18,5% propuseram, respetivamente, os campos de 
análise Lideranças intermédias e Cultura/clima de escola, 14,8% o campo Gestão financeira e 7,4% o 
campo Projeto de intervenção do diretor. 

 
Preparação da escola para a avaliação 
 
Envolvimento dos órgãos, estruturas e outros intervenientes 
Como se pode constatar pela leitura da FIGURA 19, o grau de concordância é bastante elevado no que 
respeita ao envolvimento dos órgãos de direção, administração e gestão e das estruturas de 
supervisão e orientação educativa na preparação da escola para a avaliação externa. Os níveis de 
insatisfação relacionam-se, em ordem crescente, com o envolvimento dos trabalhadores não docentes, 
dos representantes da autarquia, dos delegados de turma, da associação de pais, dos representantes 
dos pais nos conselhos de turma e da associação de estudantes.  

Os respondentes consideram adequado o envolvimento de todos os intervenientes no processo de 
preparação da avaliação externa, realçando-se que 99,5% destacam a intervenção do diretor (87% de 
concordo totalmente), seguida do conselho pedagógico e dos diretores de turma (99% de respostas 
concordantes), da equipa de autoavaliação (98,5%), dos departamentos curriculares (97,6%) e dos 
outros docentes (96,7%). Por sua vez, a participação do conselho geral, dos trabalhadores não 
docentes, dos delegados de turma, dos representantes da autarquia, dos representantes dos pais nos 
conselhos de turma, da associação de pais e da associação de estudantes recolhe respostas 
concordantes inferiores a 95% (entre 94,7% para o conselho geral e 54,3% para a associação de 
estudantes). A elevada percentagem (32,2%) das escolas que não respondem ao item da associação 
de estudantes poderá ser motivada pela inexistência ou inatividade desta estrutura. Mesmo assim, 
pode-se verificar que 13,5% dos respondentes não considera adequado o envolvimento da associação 
de estudantes na preparação avaliação externa. 
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FIGURA 19 – ENVOLVIMENTO DOS ÓRGÃOS, ESTRUTURAS E OUTROS INTERVENIENTES  
NA PREPARAÇÃO DA ESCOLA PARA A AVALIAÇÃO EXTERNA 
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A avaliação positiva é muito significativa relativamente a todos os itens da questão em análise. Desta 
forma, os indicadores Facilidade de acesso aos interlocutores da IGEC e a Afabilidade no trato obtêm 
percentagens de concordância de 99,6% (78,4% de concordância total) e 99% (78,8% de concordância 
total), respetivamente. Também para os indicadores Resposta em tempo útil (97,6%) e Clareza e 
adequação da informação prestada (97,1%), os níveis de concordância são muito positivos. Repare-se 
que as respostas ao nível do concordo totalmente se situam acima dos 70% em todos os itens 
analisados. Apesar da pouca relevância estatística, constata-se que as maiores percentagens de 
discordância recaem sobre a Clareza e adequação da informação prestada (2,9% de respostas 
discordantes) e a Resposta em tempo útil (2,4% de respostas discordantes). 
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FIGURA 20 – CARACTERIZAÇÃO DOS CONTACTOS ESTABELECIDOS ENTRE A ESCOLA E A IGEC 

 
 
Visita da equipa de avaliação 
A generalidade das escolas considera adequados os aspetos relacionados com a visita da equipa de 
avaliação. Os itens Regras de constituição dos painéis, Planeamento e organização e Relacionamento 
da equipa de avaliação com os seus interlocutores conseguem as mais elevadas percentagens de 
concordância, situando-se entre 91,9% para o Relacionamento da equipa de avaliação com os seus 
interlocutores e 96,6% para as Regras de constituição dos painéis. Em contrapartida, para os itens 
Duração e Condução das entrevistas as percentagens de concordância são menos significativas, 
posicionando-se entre 82,2% e 86,5%, respetivamente (FIGURA 21). Assim, verifica-se que estes itens 
recolhem mais discordância por parte dos respondentes (17,7% e 12,5%, respetivamente), seguidos 
dos indicadores Relacionamento da equipa de avaliação com os seus interlocutores (7,7% de 
respostas discordantes), Planeamento e organização (6,3%) e Regras de constituição dos painéis 
(3,4%). Decorrente destas questões, algumas escolas evidenciaram uma posição crítica relativamente 
ao tempo de duração da visita, tecendo comentários do género «a permanência da equipa é 
insuficiente para captar o verdadeiro clima de escola» ou «não é possível em três dias desenvolver um 
trabalho de proximidade para completa compreensão do contexto em que trabalha o agrupamento».  

 

 

 

 

 

 

 

78,4 
72,6 75,0 

78,8 

21,2 
24,5 22,6 20,2 

0,5 2,4 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Facilidade de acesso aos 
interlocutores da IGEC 

Clareza e adequação da 
informação prestada 

Resposta em tempo útil Afabilidade no trato 

Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente 

(%) 



  
 
 

 
 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2011-2012 – RELATÓRIO 
52 

FIGURA 21 – ASPETOS DA VISITA DA EQUIPA DE AVALIAÇÃO 

 
 
Relatório da equipa de avaliação externa 
Da análise da FIGURA 22 pode-se observar que, no que respeita ao relatório da equipa de avaliação, os 
itens Estrutura do relatório, Adequação do estilo do discurso aos diferentes leitores e Contributo para o 
plano de melhoria da escola se destacam com níveis de concordância entre 89,9% para o item 
Contributo para o plano de melhoria da escola e 97,6% para o item Estrutura do relatório. Já no que 
respeita aos aspetos Justiça das apreciações e Fundamentação das classificações, a percentagem de 
concordância (78,8% e 79,3%, respetivamente) é menor. Pode-se constatar, ainda, que, relativamente 
a estes dois aspetos, as escolas atribuem uma avaliação mais negativa: 21,2% de respostas 
discordantes para a Justiça das classificações e 20,7% para a Fundamentação das classificações.  
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FIGURA 22 – ASPETOS DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

 
 
 
Contributos do processo de avaliação externa para a autoavaliação 
A observação dos dados da FIGURA 23 permite-nos concluir que o processo de avaliação externa dá um 
contributo positivo para a autoavaliação das escolas no que respeita aos Instrumentos de trabalho, aos 
Referenciais e à Metodologia. A percentagem de respostas concordantes releva a importância dos 
Referenciais (92,3% de respostas concordantes), da Metodologia (88,5%) e dos Instrumentos de 
trabalho (83,7%). Mesmo assim, há que registar que existem escolas a manifestar-se 
desfavoravelmente sobre os contributos do processo de avaliação externa para a sua autoavaliação, 
designadamente no que respeita aos Instrumentos de trabalho (16,3%), à Metodologia (11,5%) e aos 
Referenciais (7,7%). 
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FIGURA 23 – CONTRIBUTOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA PARA A AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA 

 

 

Alterações do modelo de avaliação externa 
A generalidade das escolas faz uma avaliação positiva do novo modelo de avaliação externa por 
comparação com o que foi utilizado no primeiro ciclo (2006-2011), como se depreende da leitura da 
FIGURA 24.  

Da totalidade dos respondentes, 95,7% concorda com a Aplicação prévia de questionários de 
satisfação à comunidade, sendo de referir que 68,8% das respostas são de concordância total.  

A Auscultação das autarquias em entrevista de painel específica, com 89,4% de respostas 
concordantes, constitui para a maioria das escolas um aspeto vantajoso relativamente ao modelo 
anterior. Quanto à Introdução de um novo nível na escala de classificação, à Indicação do valor 
esperado dos resultados das escolas e à Redução de cinco para três domínios de análise, as opiniões 
favoráveis situam-se em 86,1%, 84,1% e 81,3%, respetivamente. 

Analisados os dados, verifica-se que os níveis mais elevados de discordância se concentram nos itens 
Redução de cinco para três domínios de análise (com 17,8% de respostas discordantes), Indicação do 
valor esperado (14,9%) e Introdução de um novo nível na escala de avaliação (12,5%).  

Esta questão será retomada nas páginas seguintes, nos pontos dedicados aos comentários, sugestões 
e propostas de melhoria apresentados pelas escolas. 
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FIGURA 24 – ALTERAÇÕES AO MODELO DE AVALIAÇÃO 

 

 
Aspetos a melhorar neste modelo de Avaliação Externa das Escolas 
No questionário as escolas têm a possibilidade de indicar aspetos relevantes para a melhoria do atual 
modelo de avaliação externa. Do total das escolas respondentes, 92 contribuíram com sugestões para 
o aperfeiçoamento contínuo do modelo. Para uma leitura mais significativa, as asserções apresentadas 
pelas escolas foram agrupadas em cinco categorias. 

1. Relatório da equipa de avaliação – É um dos aspetos para o qual as escolas propõem 
sugestões de melhoria, designadamente: apresentação presencial do relatório; ponderação dos 
constrangimentos que condicionam o cumprimento dos objetivos da escola; maior coerência 
entre o descritivo e a classificação dos domínios. 

2. Inquéritos aplicados à comunidade educativa – As escolas referem que existe margem para a 
melhoria dos questionários, sugerindo, ainda, o alargamento da amostra do público-alvo, a 
aplicação por uma entidade externa ao processo e a valorização efetiva dos resultados dos 
questionários de satisfação.  

3. Painéis de entrevista – Na realização das entrevistas são também apontados alguns aspetos a 
melhorar, como sejam, a sua constituição (auscultação do conselho pedagógico em painel 
específico), dar maior atenção à duração das entrevistas e respetivos intervalos (preocupação 
comum aos avaliadores) e melhorar a forma como são conduzidas as entrevistas.  

4. Duração do período de intervenção – É proposto que o tempo de visita seja prolongado por 
forma a que os avaliadores obtenham uma melhor perceção do trabalho desenvolvido. Alguns 
dos comentários dão conta desta necessidade: mais tempo de duração para um melhor 
conhecimento da realidade do agrupamento, nomeadamente aquando da visita aos diferentes 
estabelecimentos, alargamento do número de dias de visita de modo a que não haja, por 
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exemplo, uma visita «apressada» às instalações, a visita da equipa de avaliação não deverá ter 
uma agenda de trabalhos tão concentrada, devendo prolongar-se por mais tempo, de forma a 
acompanhar o normal desenrolar das atividades escolares.  

5. Valor esperado – 15 das 92 escolas propuseram para melhoria alguns aspetos relacionados 
com o Valor esperado, principalmente: a clarificação do mecanismo da sua determinação, a 
sua disponibilização mais cedo às escolas, o conhecimento de todos os indicadores e do 
respetivo peso no cálculo. 

 

 7.2 Opinião dos avaliadores 
 
Dos 146 avaliadores (inspetores e peritos externos) envolvidos na avaliação externa, obtiveram-se 122 
(83,6%) respostas aos questionários.  

Este questionário visa obter a apreciação relativa aos seguintes aspetos relacionados com a avaliação 
externa. 

 

Preparação da avaliação externa 
Os avaliadores atribuem nota positiva aos aspetos relacionados com a Preparação da avaliação 
externa. Da análise da FIGURA 25 verifica-se que os itens Informação sobre a escola/agrupamento 
fornecida à equipa de avaliação, Número de reuniões que antecederam e Assuntos tratados nas 
reuniões obtêm uma percentagem de satisfação superior a 90%, sendo de destacar os níveis de 
concordância total superiores a 55% para os itens Assuntos tratados nas reuniões e Número de 
reuniões que antecederam. Relativamente ao indicador Formação dos avaliadores a percentagem de 
respostas concordantes fixa-se nos 85,3%, aquém dos restantes itens, sendo ainda de realçar que 
apenas 32,8% dos avaliadores manifesta uma concordância total com este aspeto.  

A Formação dos avaliadores recolhe 13,1% de opiniões desfavoráveis. Para os restantes itens, as 
respostas discordantes são significativamente mais baixas: 6,5% para o indicador Assuntos tratados na 
reunião, 5,7% para o Número de reuniões que antecederam e 2,5% para a Informação sobre a 
escola/agrupamento fornecida à equipa de avaliação. 
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FIGURA 25 – PREPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

 
 

Documentos solicitados previamente às escolas/agrupamentos 
A análise dos gráficos relativos aos documentos solicitados às escolas leva-nos a concluir que os 
avaliadores se revelam satisfeitos com o tipo de documentação que é solicitada previamente às 
escolas/agrupamentos.  

Para 99,2% dos respondentes os documentos solicitados às escolas são pertinentes (53,3% de 
concordância total), enquanto 96,8% referem que Os conteúdos a inserir no «documento de 
apresentação da escola» são adequados à autoavaliação da escola (FIGURA 26).  

Ainda de acordo com os dados do gráfico, a percentagem de insatisfação regista 1,6% de respostas 
discordantes no item Os conteúdos a inserir no «documento de apresentação da escola» são 
adequados à autoavaliação da escola e 0,8% em Os documentos solicitados são pertinentes.  
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FIGURA 26 – DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PREVIAMENTE ÀS ESCOLAS/AGRUPAMENTOS 

 
 
Para esta dimensão, os avaliadores indicam outros documentos relevantes a solicitar previamente às 
escolas/agrupamentos: atas do conselho pedagógico, planificações de curto prazo e anuais, e matrizes 
de testes diagnósticos. Para o domínio Resultados acham importante incluir também documentos que 
contenham expressamente os resultados escolares internos e externos dos alunos e os resultados 
escolares no triénio. Considerou-se, porém, interessante o seguinte comentário que resume o 
sentimento geral dos avaliadores relativamente a este ponto: «A questão é essencialmente a de ter a 
informação relevante, o que pode ser prejudicado pela receção de um excesso de documentos e 
ficheiros». 

Para o texto de apresentação da escola, os avaliadores propõem que sejam incluídos outros conteúdos 
como, por exemplo, dados relacionados com os resultados académicos (avaliações internas de três 
anos de disciplinas sem exames), resultados dos cursos de educação e formação e dos cursos 
profissionais, taxas efetivas de abandono desses cursos e processos de autorregulação dos alunos, 
bem como ações/planos de melhoria desenvolvidos na sequência da avaliação externa anterior.  

 
Visita às escolas  
A leitura da FIGURA 27 permite verificar que os aspetos Condução das entrevistas, Relacionamento 
entre os membros da equipa e os interlocutores da escola e Disponibilidade da escola para responder 
às solicitações da equipa recolhem respostas muito positivas (concordância entre 96,7% e 100%). A  
concordância total para estes itens (50,8%, 72,1% e 67,2%, respetivamente) é significativa, superando 
largamente a obtida para o Concordo. Para os restantes aspetos Duração da visita, Organização da 
visita e Regras de constituição dos painéis de entrevistas, as respostas favoráveis situam-se em 
74,6%, 91,8% e 86%, respetivamente, predominando em todas as situações as respostas ao nível do 
Concordo. 

As maiores discordâncias concentram-se na Duração da Visita (25,4%), nas Regras de constituição dos 
painéis (13,9%) e na Organização da visita (8,2%).  
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FIGURA 27 – VISITA ÀS ESCOLAS 

 
 
Equipa de avaliação 
Os dados da FIGURA 28 revelam concordância no que respeita à dimensão da equipa e à articulação e 
interação entre os seus membros: 98,4% de respostas concordantes para a Dimensão da equipa de 
avaliação e 97,5% para a Articulação e interação entre os membros da equipa. É de destacar a ênfase 
que alguns avaliadores deram a esta questão, ao referirem que «a adequada constituição das equipas 
é fundamental para que o trabalho decorra de forma profícua» A discordância situou-se entre 1,6% 
para a Dimensão da equipa de avaliação e 2,5% para a Articulação e interação entre os membros da 
equipa.  
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FIGURA 28 – EQUIPA DE AVALIAÇÃO 

      
 
 
Quadro de referência da avaliação externa 
O questionário para os avaliadores solicita que estes se manifestem sobre o quadro de referência do 
novo ciclo de avaliação externa, designadamente no que se refere aos objetivos, aos domínios de 
avaliação e aos campos de análise. 

Assim, de acordo com os dados expressos no FIGURA 29, parece não haver dúvidas de que os 
avaliadores estão muito satisfeitos com o novo quadro de referência, na medida em que a 
percentagem de concordância se situa próximo dos 100% em praticamente todos os aspetos. A 
exceção é o item Há coerência entre os campos de análise e os referentes que recolhe uma 
percentagem de 93,4% de respostas favoráveis. 

Numa análise mais detalhada, é possível observar que o item Os campos de análise contemplam as 
valências fundamentais corresponde à expetativa dos avaliadores (100% de respostas concordantes), 
seguido dos itens Os três domínios de avaliação estão adequados à missão da escola e A formulação 
dos quatro objetivos da AEE é clara e adequada, ambos com 99% de respostas favoráveis. Com 5,7% 
de respostas discordantes, o item Há coerência entre os campos de análise e os referentes é o que 
recolhe a maior percentagem de discordância.  
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FIGURA 29 – QUADRO DE REFERÊNCIA DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

 
 

Os dados da FIGURA 30 revelam que a maioria dos avaliadores inquiridos considera que os campos de 
análise incluídos em cada domínio são relevantes para a avaliação externa das escolas. As respostas 
concordantes superam os 95%, fixando-se muito perto dos 100%, para quase todos os campos de 
análise. Os campos de análise Resultados académicos e Resultados sociais, do domínio dos 
Resultados, ambos com 99,2% de respostas favoráveis, representam a maior percentagem de 
concordância, seguidos de perto pelo campo de análise Monitorização e avaliação do ensino e das 
aprendizagens, do domínio Prestação do Serviço Educativo, com 99,1% de concordância. Os campos 
de análise Gestão, Liderança, Práticas de ensino e Planeamento e articulação conseguem 98,4% de 
respostas concordantes, seguidos pelos campos de análise Autoavaliação e melhoria (98,3%) e 
Reconhecimento da comunidade (96,7%). Note-se que a percentagem de concordância total 
predomina em todos os campos de análise. 

Ainda segundo os dados do gráfico, os campos de análise Reconhecimento da comunidade e Práticas 
de ensino registam as maiores percentagens de respostas desfavoráveis, com 3,3% e 1,6%, 
respetivamente. 
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FIGURA 30 – RELEVÂNCIA DOS CAMPOS DE ANÁLISE INCLUÍDOS EM CADA DOMÍNIO  

 
 

Pela análise efetuada, parece-nos consensual a opinião de que os campos de análise inscritos para 
cada um dos domínios se revelam pertinentes e são adequados ao desenvolvimento do processo de 
avaliação externa das escolas. Ainda assim, são de realçar as seguintes sugestões a incluir 
futuramente em cada um dos três domínios de avaliação: 

1. Resultados – considerar em campos separados: resultados dos testes intermédios, resultados 
académicos dos cursos de educação e formação, profissionais e EFA (educação e formação de 
adultos), entre outros; resultados académicos das outras áreas curriculares sem provas 
nacionais; considerar dentro do campo de análise Resultados académicos a introdução do 
«valor acrescentado».  

2. Prestação do Serviço Educativo – considerar: indicadores objetivos do desenvolvimento da 
avaliação diagnóstica e formativa; um campo próprio para a supervisão em sala de aula; 
observação de aulas; supervisão e critérios de avaliação; monitorização dos apoios educativos, 
com particular atenção nos seus impactos nos resultados académicos; planos de aula; 
instrumentos de avaliação; análise da informação para a formulação dos juízos avaliativos. 

3. Liderança e Gestão – considerar: articulação do diretor com as lideranças intermédias; 
ambiente educativo (cultura de escola, relações humanas); criar um novo referente dentro do 
campo de análise Gestão relativo à formação específica no âmbito da gestão por objetivos; 
evidências de desempenho efetivo das funções dos coordenadores dos departamentos 
curriculares; índices de participação nos processos de tomada de decisão levados a cabo ou da 
iniciativa da direção. 
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Escala de avaliação 
A maioria dos avaliadores considera a escala de avaliação adequada. Mesmo assim, esta é uma das 
dimensões onde se verificam percentagens de discordância mais significativas. Numa análise mais 
pormenorizada da FIGURA 31, observa-se que o item Níveis de classificação consegue alcançar 94,3% 
de concordância contra 5,7% de respostas discordantes. Por sua vez, o item Critérios de avaliação de 
cada domínio obtém 84,5% de respostas favoráveis e 13,1% de discordância.  

Por último, surge o item Texto de explicitação do significado dos níveis de classificação, com 77% de 
respostas positivas. A percentagem de respostas discordantes relativamente a este aspeto é 
expressiva (22,9%).  

 

FIGURA 31 – ESCALA DE AVALIAÇÃO 

 

 
 

Alterações do modelo de avaliação externa 
Analisados os cinco itens relativamente às alterações ao modelo de avaliação externa das escolas 
(FIGURA 32), face ao que foi desenvolvido no primeiro ciclo de avaliação (entre 2006 e 2011), percebe-
se que a maioria dos avaliadores está de acordo com as mudanças operadas, embora em graus 
distintos. Com a maior percentagem de concordância sobressaem os itens Aplicação prévia de 
questionários de satisfação à comunidade (92,6%) e Redução de cinco para três domínios de análise 
(91,8%). Seguem-se os itens Indicação do valor esperado dos resultados das escolas (89,3%) e 
Introdução de um novo nível na escala de classificação (80,4%), e, por último, o item Auscultação das 
autarquias em entrevista de painel específica, com 69,7% de respostas concordantes. 

No que respeita ao nível de insatisfação, verifica-se que a Auscultação das autarquias em entrevista de 
painel específica reúne o desagrado de 28,7% dos avaliadores inquiridos, um número muito superior 
ao que é manifestado pelas escolas. Algumas das observações feitas pelos avaliadores, no campo 
destinado aos comentários, podem explicar esta questão ao referirem, por exemplo, que a auscultação 
das autarquias, particularmente nas escolas secundárias, não se revela pertinente para efeitos de 
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avaliação das escolas, dado que, na generalidade dos casos, a abordagem é repetitiva em relação às 
temáticas abordadas no conselho geral. O painel da autarquia parece ter pouca relevância quando se 
trata de avaliar escolas secundárias, pois o nível de responsabilidade para com estas escolas é menor 
quando comparado com as escolas/agrupamentos de escolas com educação pré-escolar e ensino 
básico.  

A Introdução de um novo nível na escala de classificação não é também um aspeto consensual, na 
medida em que 18,9% dos inquiridos se manifestam contrários a ela, o mesmo acontecendo em 
relação ao item Introdução do valor esperado dos resultados das escolas, que regista 9,8% de 
respostas discordantes. As menores percentagens de discordância registam-se nos dois primeiros 
itens: Redução de cinco para três domínios de análise (6,6%) e Aplicação prévia de questionários 
(5,7%). 

 

FIGURA 32 – ALTERAÇÕES AO MODELO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 

 

 
 
Aspetos a melhorar neste modelo de Avaliação Externa das Escolas 
Neste ponto incluem-se os vários aspetos apontados pelos avaliadores que podem ajudar ao 
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do modelo de avaliação externa das escolas. 

Os aspetos a melhorar neste modelo de avaliação externa das escolas apresentados pelos avaliadores, 
no campo das respostas abertas, centram-se nas categorias apresentadas em seguida.  

1. Entrevistas de painel – Vários avaliadores consideram não ser pertinente o painel específico 
com a autarquia, atendendo a que os entrevistados já foram auscultados no painel do conselho 
geral. No caso das escolas secundárias não agrupadas, este é visto como desnecessário. 
Outros aspetos a melhorar prendem-se com: redução do número de elementos de alguns 
painéis, em especial do conselho geral; alargamento do número de participantes no painel dos 

50,8 
53,3 

39,3 

23,8 

36,1 

41 39,3 

50 
45,9 44,3 

6,6 5,7 
9 

25,4 

16,4 

0,8 
3,3 2,5 1,6 1,6 0,8 1,6 0,8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Redução de cinco para 
três domínios de 

análise 

Aplicação prévia de 
questionários de 

satisfação à 
comunidade 

Indicação do valor 
esperado dos 

resultados das escolas 

Auscultação das 
autarquias em 

entrevista 

Introdução de um novo 
nível na escala de 

classificação 

Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente Não respondeu 

% 



  
 
 

 
 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2011-2012 – RELATÓRIO 
65 

pais e encarregados de educação, bem como no de outros docentes e de alunos; mais tempo 
para algumas entrevistas de painel; e evitar repetições de elementos em diferentes painéis. 

2. Sequencialidade e planos de melhoria – É mencionada a necessidade de se observarem os 
possíveis efeitos do processo de avaliação externa e dos resultados obtidos.  

3. Observação da prática letiva – É proposto que se proceda à observação de aulas, permitindo a 
avaliação das práticas e uma melhor compreensão dos contextos de sala de aula.  

4. Valor esperado – Se, por um lado, é encarado como um aspeto positivo introduzido no novo 
modelo de avaliação, por outro, há referências à necessidade de melhorar o seu cálculo, tendo 
em atenção os diversos critérios. São referidas a necessidade de clarificação de conceitos, bem 
como a introdução nesse cálculo de outros elementos de contexto, tais como a inclusão do 
valor acrescentado e o alargamento dos respetivos valores aos últimos três anos.  

5. Questionários de satisfação – Os avaliadores apontam a necessidade de os mesmos serem 
melhorados, reformulando algumas questões, evitando que em cada questão se formule mais 
do que uma pergunta e relacionando os questionários com os referentes dos campos de 
análise dos três domínios. É proposto por alguns dos respondentes que os questionários sejam 
disponibilizados numa plataforma eletrónica de acesso fácil aos inquiridos. 

6. Quadro de referência – É sugerido que se eliminem os referentes que se repetem em vários 
campos de análise; que se autonomizem, em domínio específico, vários campos de 
análise/referentes, como sejam: resultados académicos, autoavaliação e ambiente educativo.  

7. Escala de avaliação/classificação – Poderá ser melhorada ao nível do texto de explicitação e 
da clarificação dos descritores, em especial no que se refere à classificação de Excelente. A 
referência ao valor esperado no descritivo das classificações condiciona a redação da síntese 
relativa à avaliação de cada domínio.  

8. Duração da visita – A visita à escola deve contemplar mais tempo para a realização de algumas 
entrevistas (por exemplo, a diretores de turma e respetivos coordenadores), para a visita à 
escola-sede e às restantes unidades (em especial nos agrupamentos de grandes dimensões). É 
igualmente referido que a agenda deve ser organizada de modo a que a visita à escola sede 
não coincida com a tarde de 4.ª feira, já que muitas escolas reservam esta tarde para reuniões 
e desenvolvimento de projetos, o que não possibilita observar os alunos nas turmas.  

9. Equipas de avaliação – Os inquiridos apontam para que haja um maior investimento na 
formação dos avaliadores e menor rotatividade dos elementos das equipas. 

10. Documento de apresentação da escola – Apesar de ser solicitado às escolas que na 
elaboração do texto de apresentação tenham em conta os domínios e campos de avaliação do 
quadro de referência, verifica-se que muitas delas não têm seguido esta indicação, pelo que 
alguns dos avaliadores propõem que haja maior articulação entre o documento de 
apresentação da escola e o quadro de referência da avaliação externa. Mais, referem que 
nesse documento de apresentação as escolas deveriam dar mais atenção, em especial no que 
se refere aos resultados da avaliação das aprendizagens, a todos os níveis de educação e 
ensino, procurando garantir a fiabilidade entre os dados apresentados pela escola e os do perfil 
de escola. 
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 VIII. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE 
 AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS  
 
Este capítulo aborda algumas questões relativas ao desenvolvimento da atividade de Avaliação Externa 
das Escolas, designadamente no que se refere ao acompanhamento e aperfeiçoamento do modelo e à 
programação da atividade para o ano letivo 2012-2013.  

O aperfeiçoamento do modelo, até ao fim deste ciclo de avaliação, não deve pôr em causa a 
manutenção da estrutura do modelo, designadamente, os três domínios de avaliação, a escala de 
classificação, a natureza da constituição das equipas de avaliação, a participação ativa de diferentes 
intervenientes educativos, através de entrevistas, e a obrigatoriedade de a escola avaliada elaborar e 
publicitar um plano de melhoria.  

É de salientar que a IGEC já elaborou uma proposta de normativo para regular o regime jurídico da 
avaliação externa das escolas. 

 

 8.1 Acompanhamento e aperfeiçoamento do modelo 
 
O acompanhamento contínuo da Avaliação Externa das Escolas mereceu sempre a atenção da IGEC. 
Elementos como a auscultação das escolas avaliadas e dos avaliadores, as recomendações do 
Conselho Nacional de Educação ou da OCDE4

Assim, foi constituído um grupo de trabalho com o objetivo de aperfeiçoar o modelo de avaliação 
externa das escolas, quer em termos metodológicos, quer no que se refere à sua aplicação pelas 
equipas.  

 têm permitido identificar áreas que deverão ser objeto de 
reflexão e aperfeiçoamento.   

Tendo em conta que foi iniciado em 2011-2012 um novo ciclo de avaliação, não se pretende modificar 
aspetos estruturais do modelo, mas introduzir os ajustamentos que a experiência e a análise revelarem 
necessários, sobretudo em termos da organização do trabalho de avaliação.  

O grupo desenvolverá um trabalho de continuidade ao longo de todo o ciclo. Em 2012 as atividades do 
grupo centraram-se na introdução de alguns aperfeiçoamentos nos instrumentos de avaliação e na 
preparação e organização do processo de avaliação externa no ano letivo de 2012-2013. 

No quadro do processo contínuo de aperfeiçoamento da avaliação externa das escolas, importa 
também destacar as alterações no cálculo do valor esperado, da responsabilidade da Direção-Geral de 
Estatísticas da Educação e Ciência, que permitem melhorar os modelos de comparação e 
contextualização dos resultados obtidos pelas escolas5

  

. 

                                                      
4 Santiago, P. et al. (2012), OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Portugal 2012, OECD Publishing. 
5 O documento Modelos para comparação estatística dos resultados académicos em escolas de contexto análogo pode ser 
consultado em http://www.dgeec.mec.pt/np4/120/. 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/120/�
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 8.2 Avaliação em 2012-2013 
 
No ano letivo 2012-2013, estarão em processo de avaliação externa 145 agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas, com a distribuição regional representada no QUADRO 11. 

 
 

QUADRO 11 – ESCOLAS EM AVALIAÇÃO EM 2012-2013 

 
 
A seleção destas 145 escolas6

A visita das equipas de avaliação externa ocorre entre janeiro e maio de 2013, em consonância com o 
calendário escolar e de acordo com a disponibilidade de recursos. 

 obedeceu aos seguintes critérios: escolas avaliadas há mais tempo; 
escolas com classificações mais baixas no primeiro ciclo de avaliação; escolas cuja estrutura orgânica 
não tivesse sido alterada nos últimos dois anos; e escolas onde não estivessem a decorrer 
intervenções pela Parque Escolar, EPE.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
6 Na sequência da reorganização da rede escolar (Despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril), e no contexto do processo de 
novas agregações entretanto divulgado, serão avaliadas 145 escolas e agrupamentos de escolas em vez das 152 inicialmente 
previstas. 

Área territorial de inspeção 
Tipologia  

Totais 
Agrupamentos Escolas Não Agrupadas 

Norte 49 10 59 

Centro 25  3 28 

Lisboa e Vale do Tejo 27 9 36 

Alentejo e Algarve 21 1 22 

TOTAIS 122 23 145 

http://dre.pt/pdf2sdip/2012/04/082000002/0000400004.pdf�
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 IX. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A AVALIAÇÃO  
 EXTERNA DAS ESCOLAS EM 2011-2012 
 

Apresentam-se neste capítulo algumas considerações gerais sobre a avaliação externa das escolas 
realizada no ano letivo de 2011-2012, designadamente sobre as classificações finais atribuídas nos 
três domínios; sobre a análise das asserções apresentadas nos relatórios de escola; sobre a avaliação 
das escolas com contratos de autonomia; sobre a análise das respostas aos questionários de 
satisfação aplicados à comunidade educativa; e, finalmente, sobre a avaliação do processo pelas 
escolas e pelos avaliadores. 

 

 9.1 Avaliação dos domínios e análise das asserções 
 
A análise dos níveis de classificação atribuídos, bem como dos pontos fortes e das áreas de melhoria 
assinalados nos relatórios de escola permite concluir o seguinte: 

• As escolas avaliadas no ano letivo 2011-2012 registaram uma preponderância do nível Muito 
Bom no domínio Liderança e Gestão e do nível Bom nos domínios Resultados e Prestação do 
Serviço Educativo. 

• O domínio Liderança e Gestão evidencia pesos mais significativos dos níveis de classificação 
mais elevados, correspondendo, simultaneamente, ao único domínio onde foram atribuídas 
classificações de Excelente e em que metade das escolas avaliadas foram classificadas com 
Muito Bom. Evidencia ainda um significativo peso de escolas classificadas com o nível de Bom. 

• O domínio Prestação do Serviço Educativo registou a segunda mais significativa distribuição 
das classificações mais elevadas. A classificação de Muito Bom foi atribuída a um terço das 
escolas avaliadas e mais de metade das escolas intervencionadas obtiveram a classificação de 
Bom. 

• No domínio Resultados, predomina a classificação de Bom e o nível de Muito Bom adquire o 
valor percentual menos significativo. Trata-se do único domínio em que foi atribuída a 
classificação de Insuficiente e aquele em que o nível de Suficiente regista o seu valor mais 
representativo. 

• O bom desempenho das escolas no domínio Liderança e Gestão é evidenciado não só pelos 
níveis de classificação obtidos, mas também pela sua relevância em termos de pontos fortes 
identificados (41% das asserções foram categorizadas neste domínio). 

 Importa, contudo, ter em conta que, dos três campos de análise que integram o 
domínio Liderança e Gestão – Liderança, Gestão, e Autoavaliação – é o primeiro que 
mais contribui para esta distribuição de pontos fortes: 431 das 580 asserções foram 
categorizadas neste domínio e 4 das dimensões mais frequentemente referidas 
incluem-se no campo de análise Liderança. 

 A visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com a escola é 
a dimensão mais frequentemente assinalada como ponto forte nos relatórios de 
escola, mas é também a terceira área de melhoria mais referida. Os principais 
problemas identificados remetem especialmente para a falta de clarificação da 
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orientação estratégica de algumas escolas e para a necessidade de serem definidos 
objetivos e metas claros, quantificados e avaliáveis. Os aspetos mais referidos como 
pontos fortes são a capacidade de a direção definir uma visão e uma estratégia para a 
escola, a coerência e articulação entre os documentos estruturantes; e a diversificação 
da oferta formativa, de forma a atender às necessidades dos alunos e da comunidade. 

 Os relatórios de avaliação assinalam muito frequentemente boas práticas das escolas 
ao nível do estabelecimento de parcerias e protocolos e do desenvolvimento de 
projetos, que contribuem para a melhoria das oportunidades de aprendizagem dos 
alunos. Trata-se do referente que reúne o segundo maior número de asserções 
relacionadas com pontos fortes, adquirindo um valor bastante baixo em termos de 
áreas de melhoria (8 asserções). 

 A valorização das lideranças intermédias e a capacidade de motivação das pessoas e 
de gestão dos conflitos são outras dimensões que remetem para a liderança da escola 
e que se incluem nos aspetos mais frequentes entre os pontos fortes identificados. 

• Os relatórios de escola referem muito frequentemente as práticas de ensino das escolas, 
verificando-se, contudo, diferenças claras entre o que é identificado como ponto forte e como 
área de melhoria. 

 O acompanhamento e supervisão da prática letiva é a área de melhoria mais 
frequentemente assinalada, referindo maioritariamente a inexistência ou a incipiência 
de práticas de acompanhamento, monitorização e observação direta da atividade 
letiva em sala de aula. 

 Em termos de práticas de ensino, os pontos fortes destacam, sobretudo, a adequação 
dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais; a utilização de 
metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens; a adequação do 
ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem dos alunos; e a valorização da 
dimensão artística.  

• Ao nível do planeamento e articulação, embora se registe um número significativo de 
asserções que realçam boas práticas de gestão articulada do currículo e de trabalho 
colaborativo entre os docentes (sobretudo no âmbito das estruturas intermédias, com efeitos 
positivos no planeamento e na articulação de atividades, bem como na partilha de materiais), 
verifica-se que a gestão articulada do currículo é a segunda área de melhoria mais 
frequentemente assinalada. A este respeito, foram identificadas debilidades ao nível da 
articulação curricular entre os ciclos de escolaridade e entre as práticas pedagógicas. 

• É muito frequente a identificação de áreas de melhoria ao nível dos processos de 
autoavaliação desenvolvidos pela escola, sobretudo no que respeita à sua continuidade e 
abrangência; à coerência com os planos de melhoria elaborados; e ao envolvimento e 
participação da comunidade educativa. Por outro lado, nenhum destes aspetos se encontra 
entre os pontos fortes mais referidos, ou seja, nenhum deles reúne menos de 8 nem mais de 
22 asserções. 

• Os relatórios de escola incluem um número significativo de asserções no campo de análise 
Resultados académicos, quer conotadas com pontos fortes, quer com áreas de melhoria, 
embora estas últimas predominem. Entre as áreas de melhoria mais referidas, encontra-se a 
evolução dos resultados internos e externos contextualizados, a qualidade do sucesso e as 
dificuldades da escola ao nível da identificação dos fatores explicativos do sucesso, mas é 
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pouco expressiva a referência a fragilidades ao nível das taxas de abandono e desistência (9 
asserções). Relativamente à distribuição de pontos fortes, predominam igualmente as 
referências aos resultados internos e externos, destacando-se, em terceiro lugar, as asserções 
sobre a diminuição das taxas de abandono e desistência (22). 

• O Reconhecimento da comunidade é o campo de análise com menor expressão em termos de 
áreas de melhoria (13 asserções), sendo, contudo, muito apontado como ponto forte (119 
asserções). Neste caso, as asserções incidem sobre os três referentes que explicitam o campo 
de análise, com referências a iniciativas da escola para valorizar os sucessos dos alunos, ao 
reconhecimento do serviço educativo prestado pela escola e, sobretudo, ao elevado grau de 
satisfação da comunidade educativa relativamente ao serviço educativo prestado pela escola.  

• A capacidade de identificação dos fatores que condicionam o abandono escolar e a 
desistência, e a adoção de medidas para a sua prevenção, sobretudo por via do 
acompanhamento de situações de risco, em articulação com as famílias e a comunidade, é o 
terceiro ponto forte mais frequentemente referido (68 asserções), não sendo tão relevante 
enquanto área de melhoria (11 asserções). 

 

 9.2 Avaliação externa das escolas com contratos de  
 autonomia 
 
Os dados relativos à avaliação das escolas com contratos de autonomia permitem tirar algumas 
conclusões, que a seguir se sintetizam.  

• Genericamente, os níveis de classificação obtidos pelas 20 escolas com contrato de autonomia 
avaliadas em 2011-2012, bem como as apreciações produzidas nos relatórios de avaliação, 
vão no sentido de uma avaliação positiva do serviço educativo prestado, bem como da sua 
evolução.   

• O nível de classificação de Muito Bom predomina nos domínios Prestação do Serviço Educativo 
e Liderança e Gestão, e o nível de Bom predomina no domínio Resultados.  

• Quando comparadas com o total de escolas avaliadas em 2011-2012, o peso das 
classificações de Muito Bom é sistematicamente superior nas escolas com contratos de 
autonomia. 

• Considerando as classificações obtidas pelas 20 escolas nos diferentes domínios de avaliação, 
nos dois ciclos de avaliação (2006-2011 e 2011-….), verifica-se globalmente uma evolução 
favorável: o peso das classificações de Suficiente e de Bom desce significativamente, ao 
mesmo tempo que a percentagem de classificações de Muito Bom sobe quase para o dobro 

• Dos 20 relatórios de avaliação, 16 assinalam a evolução positiva dos resultados académicos 
dos alunos, sobretudo no que respeita à redução/inexistência do abandono escolar em 
resultado das medidas de monitorização e prevenção adotadas; à evolução positiva das taxas 
de transição/conclusão em determinadas disciplinas, anos de escolaridade ou ciclos, e à 
melhoria na média dos resultados externos. Contudo, são identificados problemas ao nível dos 
resultados escolares nalgumas disciplinas e/ou anos de escolaridade. 

• A evolução positiva da prestação do serviço educativo aparece explicitamente associada a uma 
ação continuada das escolas para o cumprimento das metas contratualizadas, o que envolve o 
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desenvolvimento de procedimentos sistemáticos de monitorização e de análise de resultados, e 
a implementação de estratégias de melhoria ao nível das práticas de ensino (diferenciação 
pedagógica, apoios educativos, tutorias), bem como das práticas de coordenação pedagógica e 
articulação curricular, com reflexos no trabalho cooperativo entre docentes.  

• Os relatórios incluem ainda outras referências aos efeitos dos contratos de autonomia, 
designadamente o seu papel na mobilização da comunidade educativa, bem como na 
reorganização e responsabilização das estruturas intermédias de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica, em torno dos objetivos e metas inscritos no contrato de autonomia. 

 

 9.3 Respostas aos questionários de satisfação 
 
Os resultados dos questionários de satisfação revelam a predominância das apreciações positivas 
sobre as diferentes dimensões do funcionamento da escola, embora o grau de satisfação varie de 
acordo com o tipo de respondente e o indicador em causa. 

• O pessoal docente e não docente declara gostar de trabalhar na escola e manifesta-se 
satisfeito com a direção, particularmente com a sua disponibilidade e com a abertura da escola 
ao exterior. No caso do pessoal não docente, a estes aspetos junta-se a satisfação com a 
limpeza da escola. Os itens que suscitam menor concordância dos docentes e não docentes 
relacionam-se com a disciplina e comportamento dos alunos, e sobretudo com as condições 
físicas das escolas, em especial o conforto das salas de aula e a adequação dos espaços de 
desporto e recreio.  

Entre os diferentes grupos inquiridos, a satisfação com os aspetos relacionados com a 
disciplina e o comportamento dos alunos é menor nas respostas de docentes e não docentes. 

• É com as instalações e com a qualidade da alimentação que os pais e encarregados de 
educação se manifestam menos satisfeitos. Os aspetos que mereceram maior concordância 
estão relacionados com o ambiente, a segurança e a disciplina, e, em segundo lugar, com o 
ensino e aprendizagem.  

É ainda de referir que, globalmente, os pais das crianças que frequentam a educação pré-
escolar apresentam níveis de satisfação superiores aos dos restantes pais: considerando as 
percentagens de concordância total e parcial, mais de 90% gostam que os filhos frequentem o 
jardim de infância (96,1%); estão satisfeitos com o desenvolvimento das crianças (95,6%); 
consideram que o JI é limpo (94,4%) e que tem um bom ambiente (92,5%); que os 
responsáveis são acessíveis e dialogantes (92,9%) e que há uma boa comunicação com os pais 
(92,8%). 

• A grande maioria dos alunos de todos os ciclos de ensino assinala positivamente o facto de ter 
vários amigos na escola e de conhecer bem as regras de comportamento. Por outro lado, os 
alunos revelam graus de satisfação menores que os restantes grupos relativamente a:  

 ensino e aprendizagens, especialmente no que respeita à frequência com que utilizam 
o computador, com que participam em clubes e projetos, e com que utilizam a 
biblioteca para trabalhos e leituras; 

 direção e funcionamento da escola, não considerando que a direção e os professores 
tenham em conta as suas sugestões; 
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 instalações e serviços, em especial com a qualidade dos almoços, o conforto das salas 
de aula e a higiene e limpeza da escola. 

 

 9.4 Avaliação do processo pelas escolas e pelos avaliadores 
 
Opinião das escolas avaliadas 
 

• As escolas conferem uma importância significativa à envolvência dos órgãos, das estruturas e 
de outros intervenientes da comunidade educativa na preparação da avaliação externa. 

• As escolas fazem uma avaliação muito positiva dos contactos estabelecidos com a IGEC no que 
se refere à facilidade de acesso aos interlocutores, à clareza e adequação da informação 
prestada, à resposta em tempo útil e à afabilidade do trato. 

• A generalidade das escolas considera adequados os aspetos relacionados com a visita da 
equipa de avaliação (planeamento e organização, regras de constituição dos painéis, 
relacionamento da equipa de avaliação com os seus interlocutores). Os itens que recolhem 
maior percentagem de discordância são a condução das entrevistas e, sobretudo, a duração da 
visita, considerada insuficiente por algumas escolas. 

• A maioria das escolas faz uma apreciação positiva do relatório da equipa de avaliação. 
Contudo, algumas consideram que as classificações não fazem justiça ao trabalho realizado 
e/ou que não se reveem nas mesmas por entenderam não se encontrarem devidamente 
fundamentadas. 

• As escolas reconhecem o contributo positivo dos instrumentos, dos referenciais e da 
metodologia da avaliação externa para o desenvolvimento da autoavaliação. Mesmo assim, 
existem escolas a manifestar-se desfavoravelmente sobre os contributos do processo de 
avaliação externa para a sua autoavaliação (entre 8 e 16%).  

• A generalidade das escolas faz uma avaliação positiva do novo modelo de avaliação externa por 
comparação com o que foi utilizado no primeiro ciclo. A aplicação prévia de questionários de 
satisfação à comunidade é o aspeto que reúne o nível mais elevado de concordância. A 
observação da boa aceitação deste aspeto assume uma especial importância dado tratar-se de 
um elemento inovador utilizado no âmbito do novo ciclo de avaliação, o que nos leva a crer que 
se trata de um elemento necessário e indispensável à qualidade do modelo avaliativo. 

Algumas escolas manifestam, contudo, insatisfação relativamente à redução de cinco para três 
domínios de análise, à indicação do valor esperado e à introdução de um novo nível na escala 
de avaliação. As percentagens de respostas discordantes nestes itens deverão ser objeto de 
uma análise cuidada.  

 
Opinião dos avaliadores 
 

• Os avaliadores dão nota positiva aos aspetos relacionados com a Preparação da avaliação 
externa. Contudo, para parte dos avaliadores, a formação disponibilizada não tem sido 
suficiente, o que reflete a necessidade de se continuar a investir no desenvolvimento deste 
aspeto. 
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• Os avaliadores inquiridos revelam-se satisfeitos com o tipo de documentação que é solicitada 
previamente às escolas/agrupamentos. 

• São avaliados positivamente os diferentes aspetos relacionados com a visita às escolas. Os 
reparos mais significativos continuam a focalizar-se na Duração da visita, revelando 
insatisfação com o curto espaço de tempo em que a mesma decorre. 

• Existe uma forte convergência nos índices de satisfação relativamente ao modo como foram 
constituídas as equipas de avaliação, sendo de destacar a ênfase que alguns avaliadores 
deram a esta questão. 

• A maioria dos avaliadores considera a escala de avaliação adequada. Alguns, apesar de 
concordarem com os Níveis de classificação, estão em desacordo com os Critérios de avaliação 
de cada domínio. A percentagem de respostas discordantes relativamente ao item Texto de 
explicitação do significado dos níveis de classificação é expressiva (22,9%). 

• Há um predomínio do grau de concordância quanto à pertinência das alterações efetuadas ao 
modelo de avaliação externa face ao modelo desenvolvido no primeiro ciclo.  

 A aplicação prévia de questionários de satisfação à comunidade e a redução de cinco 
para três domínios de análise são os aspetos que reúnem os mais elevados níveis de 
concordância.  

 O peso das respostas discordantes é mais elevado no que respeita à introdução de um 
novo nível na escala de avaliação e, sobretudo, à auscultação das autarquias em 
entrevista de painel específica. 
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 ANEXO 1 – Escolas e agrupamentos de escolas avaliados em 2011-2012  
 
Área territorial de inspeção do Norte 
Agrupamento de Escolas Arga e Lima (Viana do Castelo)  Agrupamento de Escolas do Viso (Porto) 
Agrupamento de Escolas A-Ver-o-Mar (Póvoa de Varzim)  Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira (Fafe) 
Agrupamento de Escolas Comendador Ângelo Azevedo 
(Oliveira de Azeméis)   

Agrupamento de Escolas Doutor Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida (Santa Maria da Feira)  

Agrupamento de Escolas de Airães (Felgueiras)   Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos (Vila Nova de Gaia)  

Agrupamento de Escolas de Baguim (Gondomar)   Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos - 
Freamunde (Paços de Ferreira) 

Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja (Oliveira de 
Azeméis)   

Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho - Moreira da 
Maia (Maia)  

Agrupamento de Escolas de Campo (Valongo)   Agrupamento de Escolas Frei João (Vila do Conde)  
Agrupamento de Escolas de Cávado Sul (Barcelos)   Agrupamento de Escolas Júlio Saúl Dias (Vila do Conde)  

Agrupamento de Escolas de Diogo Cão (Vila Real)   Agrupamento de Escolas Leça da Palmeira - Santa Cruz do 
Bispo (Matosinhos)  

Agrupamento de Escolas de Eiriz Ancede (Baião)   Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira (Porto)  

Agrupamento de Escolas de Escariz (Arouca)  Agrupamento de Escolas Maria Pais Ribeiro - A Ribeirinha 
(Vila do Conde)   

Agrupamento de Escolas de Eugénio de Andrade (Porto)  Agrupamento de Escolas Monsenhor Elísio Araújo (Vila Verde) 
Agrupamento de Escolas de Fajões (Oliveira de Azeméis)   Agrupamento de Escolas Nicolau Nasoni (Porto)  
Agrupamento de Escolas de Fermentões (Guimarães)  Escola Profissional de Fermil - Molares (Celorico de Basto)  
Agrupamento de Escolas de Fragoso (Barcelos)   Escola Profissional Infante D. Henrique (Porto)  

Agrupamento de Escolas de Frazão (Paços de Ferreira)   Escola Secundária da Boa Nova, Leça da Palmeira 
(Matosinhos)  

Agrupamento de Escolas de Gomes Monteiro (Boticas)   Escola Secundária de Alberto Sampaio (Braga) 
Agrupamento de Escolas de Gondifelos (Vila Nova de 
Famalicão)  Escola Secundária de Alcaides de Faria (Barcelos)  

Agrupamento de Escolas de Junqueira (Vila do Conde)  Escola Secundária de António Sérgio (Vila Nova de Gaia)  
Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra (Felgueiras)   Escola Secundária de Caldas das Taipas (Guimarães)  
Agrupamento de Escolas de Milheirós de Poiares (Santa 
Maria da Feira)   Escola Secundária de Caldas de Vizela (Vizela)  

Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto  Escola Secundária de Carolina Michaelis (Porto)  

Agrupamento de Escolas de Monte da Ola (Viana do Castelo)   Escola Secundária de D. Afonso Henriques, Aves (Santo 
Tirso)  

Agrupamento de Escolas de Murça (Murça)   Escola Secundária de Daniel Faria, Baltar (Paredes) 
Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira   Escola Secundária de Dr. Manuel Gomes Almeida (Espinho)   
Agrupamento de Escolas de Perafita (Matosinhos)   Escola Secundária de Dr. Manuel Laranjeira (Espinho)  
Agrupamento de Escolas de Pevidém (Guimarães)   Escola Secundária de Eça de Queirós (Póvoa de Varzim)  
Agrupamento de Escolas de Pinheiro (Penafiel)   Escola Secundária de Ermesinde (Valongo) 
Agrupamento de Escolas de Ramalho Ortigão (Porto)  Escola Secundária de Fafe  
Agrupamento de Escolas de Real (Braga)   Escola Secundária de Felgueiras  

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n.º 2 (Gondomar)   Escola Secundária de Ferreira de Castro (Oliveira de 
Azeméis)  

Agrupamento de Escolas de Sá Couto (Espinho)   Escola Secundária de Garcia de Orta (Porto) 
Agrupamento de Escolas de Sernancelhe (Sernancelhe) Escola Secundária de Henrique Medina (Esposende)  

Agrupamento de Escolas de Sobreira (Paredes) Escola Secundária de Inês de Castro, Canidelo (Vila Nova de 
Gaia)  

Agrupamento de Escolas de Souselo (Cinfães)  Escola Secundária de João Gonçalves Zarco (Matosinhos)  

Agrupamento de Escolas de Vale D´Este (Barcelos)  Escola Secundária de João Silva Correia (São João da 
Madeira) 

Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel (Barcelos)  Escola Secundária de Joaquim de Araújo, Guilhufe (Penafiel)  
Agrupamento de Escolas de Vila Cova (Barcelos)  Escola Secundária de Latino Coelho (Lamego)  
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Agrupamento de Escolas de Vinhais  Escola Secundária de Mirandela  
Agrupamento de Escolas do Baixo Neiva  Escola Secundária de Paços de Ferreira  
Agrupamento de Escolas do Freixo (Ponte de Lima)  Escola Secundária de Vilela (Paredes)  
Agrupamento de Escolas do Levante da Maia (Maia) Escola Secundária Miguel Torga (Bragança) 
 

Área territorial de inspeção do Centro 
Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve (Covilhã) Agrupamento de Escolas do Caramulo (Tondela) 
Agrupamento de Escolas de Campo de Besteiros (Tondela) Agrupamento de Escolas Gualdim Pais (Pombal) 
Agrupamento de Escolas de Colmeias (Leiria) Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã (Covilhã) 
Agrupamento de Escolas de D. Dinis (Leiria) Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha (Fundão) 
Agrupamento de Escolas de Eixo (Aveiro) Escola Básica da Torreira (Murtosa) 
Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro (Coimbra) Escola Secundária Alves Martins (Viseu) 
Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos Escola Secundária D. Dinis (Coimbra) 
Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres Escola Secundária da Lousã 
Agrupamento de Escolas de Góis Escola Secundária de Oliveira do Hospital 
Agrupamento de Escolas de Marzovelos (Viseu) Escola Secundária de Vagos 
Agrupamento de Escolas de Mundão (Viseu) Escola Secundária do Fundão 
Agrupamento de Escolas de Nery Capucho (Marinha Grande) Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes (Ílhavo) 
Agrupamento de Escolas de Monsenhor Miguel Oliveira (Ovar) Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho (Figueira da Foz) 
Agrupamento de Escolas de Pinhel Escola Secundária Dr. Mário Sacramento (Aveiro) 
Agrupamento de Escolas de Porto de Mós Escola Secundária Emídio Navarro (Viseu) 

Agrupamento de Escolas de S. Bernardo (Aveiro) Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte (Marinha 
Grande) 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa (São Pedro 
do Sul) Escola Secundária Homem Cristo (Aveiro) 

Agrupamento de Escolas de Tondela Escola Secundária Infanta D. Maria (Coimbra) 
Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga (Águeda)  Escola Secundária José Falcão (Coimbra) 
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria (Marinha Grande) Escola Secundária Marques de Castilho (Águeda) 
Agrupamento de Escolas de Vouzela Escola Secundária Quinta das Palmeiras (Covilhã) 
 

Área territorial de inspeção do Lisboa e Vale do Tejo 
Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva (Barreiro) Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

(Rio Maior) 
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade (Almada) Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro (Sintra) 
Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves (Torres Novas) Agrupamento de Escolas Francisco Arruda (Lisboa) 
Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado (Lisboa) Agrupamento de Escolas Gil Vicente (Lisboa) 
Agrupamento de Escolas Boa Água (Sesimbra) Agrupamento de Escolas Gualdim Pais (Tomar) 
Agrupamento de Escolas Charneca da Caparica (Almada) Agrupamento de Escolas José Afonso (Moita) 
Agrupamento de Escolas D. Nuno Álvares Pereira (Tomar) Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos (Palmela) 
Agrupamento de Escolas da Abrigada (Alenquer) Agrupamento de Escolas José Relvas (Alpiarça) 
Agrupamento de Escolas da Ericeira (Mafra) Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo (Cascais) 
Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho 
(Golegã) Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina (Almada) 

Agrupamento de Escolas da Nazaré Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato (Seixal) 
Agrupamento de Escolas da Pontinha (Odivelas) Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros (Lisboa) 
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santo Adrião (Odivelas) Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva (Sintra) 

Agrupamento de Escolas da Região de Colares (Sintra) Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen 
(Amadora) 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche (Cascais) Escola Artística António Arroio (Lisboa) 
Agrupamento de Escolas de Alfornelos (Amadora) Escola Secundária da Amora (Seixal) 
Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho (Barreiro) Escola Secundária da Cidadela (Cascais) 
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Agrupamento de Escolas de Belém-Restelo (Lisboa) Escola Secundária da Rainha Dona Leonor (Lisboa) 
Agrupamento de Escolas de Carnaxide - Valejas (Oeiras) Escola Secundária de Alfredo Reis Silveira (Seixal) 
Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos (Loures) Escola Secundária de Camarate (Loures) 
Agrupamento de Escolas de Elias Garcia (Almada) Escola Secundária de D. Inês de Castro (Alcobaça) 
Agrupamento de Escolas de Marvila (Lisboa) Escola Secundária de D. Luísa de Gusmão (Lisboa) 
Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades (Seixal) Escola Secundária de D. Pedro V (Lisboa) 

Agrupamento de Escolas de Porto Alto (Benavente) Escola Secundária de Fernando Lopes Graça, Parede 
(Cascais) 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria (Tomar) Escola Secundária de Fernando Namora, Brandoa (Amadora) 
Agrupamento de Escolas de Santo António (Cascais) Escola Secundária de Fernão Mendes Pinto, Pragal (Almada) 

Agrupamento de Escolas de São Bruno (Oeiras) Escola Secundária de Gago Coutinho, Alverca do Ribatejo 
(Vila Franca de Xira) 

Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto (Alcobaça) Escola Secundária de Jorge Peixinho (Montijo) 
Agrupamento de Escolas de Sesimbra - Castelo Poente 
(Sesimbra) Escola Secundária de Leal da Câmara, Rio de Mouro (Sintra) 

Agrupamento de Escolas de Telheiras (Lisboa) Escola Secundária de Manuel Cargaleiro, Amora (Seixal) 
Agrupamento de Escolas de Vialonga (Vila Franca de Xira) Escola Secundária de Maria Amália Vaz de Carvalho (Lisboa) 
Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz (Lisboa) Escola Secundária de Maria Lamas (Torres Novas) 
Agrupamento de Escolas do Barreiro Escola Secundária de Peniche 
Agrupamento de Escolas do Carregado (Alenquer) Escola Secundária de Sampaio (Sesimbra) 
Agrupamento de Escolas do Cónego Dr. Manuel Lopes 
Perdigão (Ourém) Escola Secundária de Santa Maria do Olival (Tomar) 

Agrupamento de Escolas do Montijo Escola Secundária do Marquês de Pombal (Lisboa) 
 

Área territorial de inspeção do Alentejo e Algarve 
Agrupamento de Escolas da Sé (Faro) Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa 
Agrupamento de Escolas de Alandroal Agrupamento de Escolas Dom Paio Peres Correia (Tavira) 
Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora 
Agrupamento de Escolas de Algoz (Silves) Agrupamento de Escolas Neves Júnior (Faro) 
Agrupamento de Escolas de Aljustrel Agrupamento de Escolas n.º 2 de Beja 
Agrupamento de Escolas de Almancil (Loulé) Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira (Olhão) 
Agrupamento de Escolas de Amareleja (Moura) Escola Secundária de Albufeira  
Agrupamento de Escolas de Cuba Escola Secundária de Ponte de Sor 
Agrupamento de Escolas de Moncarapacho (Olhão) Escola Secundária de Serpa 
Agrupamento de Escolas de Monchique Escola Secundária de Vendas Novas 
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo Escola Secundária Manuel da Fonseca (Santiago do Cacém) 
Agrupamento de Escolas de Portel Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes (Portimão) 
Agrupamento de Escolas de S. Bartolomeu de Messines 
(Silves) Escola Secundária Mouzinho da Silveira (Portalegre) 

Agrupamento de Escolas de Saboia (Odemira) Escola Secundária Padre António Macedo (Santiago do 
Cacém) 

Agrupamento de Escolas de Santo André (Santiago do 
Cacém) Escola Secundária Pinheiro e Rosa (Faro) 

Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo Escola Secundária Rainha Santa Isabel (Estremoz) 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova de São Bento (Serpa)  
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 ANEXO 2 – Questionários de satisfação a alunos, pais e encarregados 
 de educação, e trabalhadores 
 

 

01 – QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES DOCENTES  

A sua escola vai estar em avaliação externa, da responsabilidade da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 

Para uma avaliação informada, é importante conhecer o nível de satisfação dos principais intervenientes: 

alunos e famílias, professores e outros trabalhadores. 

Por favor, responda ao questionário que está no verso desta folha, indicando com um X, nos respetivos 

quadrados, o seu grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações.  

Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é conhecer a sua opinião. As respostas são 

anónimas.  

Depois de preencher o questionário deposite-o no recipiente próprio disponibilizado pela Direção.  

 

Pretende incluir outros comentários? Sim  Não  
 

Se respondeu “Sim” utilize o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas dadas ou incluir outros 

comentários. 

 

 
 

 
Agradecemos a sua colaboração. 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS – Questionário aos trabalhadores docentes  

Escola/Agrupamento de Escolas:____________________________________________________  
 

Trabalha na Escola-Sede Sim  Não        
 

  

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem 

  
Concordo 

totalmente 
5 

Concordo 
 

 4 

Não concordo 
nem discordo 

3 

Discordo 
 

2 

Discordo 
totalmente 

1 

Não sei 
 

1. O ensino nesta escola é exigente.                         
      

2. A escola é aberta ao exterior.                         
      

3. A informação circula bem na escola.                         
      4. A Direção valoriza os meus contributos para o 

funcionamento da escola. 
                        
      

5. As salas de aula são confortáveis.                         
      6. Os espaços de desporto e de recreio da escola são 

adequados. 
                        
      7. O refeitório e o bufete funcionam bem e têm 

qualidade. 
                        
      

8. Os alunos respeitam os professores.                         
      

9. Os alunos respeitam o pessoal não docente.                         
      

10. A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem.                         
      11. O uso dos computadores na sala de aula é prática 

comum nesta escola. 
                        
      

12. O comportamento dos alunos é bom.                         
      

13. As situações de indisciplina são bem resolvidas.                         
      

14. A Direção é disponível.                         
      15. A Direção partilha competências e 

responsabilidades. 
                        
      

16. A Direção sabe gerir os conflitos.                         
      

17. A escola tem uma boa liderança.                         
      18. A Direção envolve os trabalhadores na  

autoavaliação da escola. 
                        
      

19. A escola é limpa.                         
      

20. A escola é segura.                         
      

21. Os serviços administrativos funcionam bem.                         
      

22. O ambiente de trabalho é bom.                         
      

23. Gosto de trabalhar nesta escola. 
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02 – QUESTIONÁRIO AOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES  

 

A sua escola vai estar em avaliação externa, da responsabilidade da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 

Para uma avaliação informada, é importante conhecer o nível de satisfação dos principais intervenientes: 

alunos e famílias, professores e outros trabalhadores. 

Por favor, responda ao questionário que está no verso desta folha, indicando com um X, nos respetivos 

quadrados, o seu grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações.  

Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é conhecer a sua opinião. As respostas são 

anónimas.  

Depois de preencher o questionário deposite-o no recipiente próprio disponibilizado pela Direção.  

 

Pretende incluir outros comentários? Sim  Não  
 

Se respondeu “Sim” utilize o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas dadas ou incluir outros 

comentários. 

 

 
 

 
Agradecemos a sua colaboração. 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS – Questionário aos trabalhadores não docentes  

Escola/Agrupamento de Escolas:____________________________________________________  
 

Trabalha na Escola-Sede Sim  Não        
 

  

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem 

  
Concordo 

totalmente 
5 

Concordo 
 

 4 

Não concordo 
nem discordo 

3 

Discordo 
 

2 

Discordo 
totalmente 

1 

Não sei 
 

1. O ensino nesta escola é exigente.                         
      

2. A escola é aberta ao exterior.                         
      

3. A informação circula bem na escola.                         
      4. A Direção valoriza os meus contributos para o 

funcionamento da escola. 
                        
      

5. As salas de aula são confortáveis.                         
      6. Os espaços de desporto e de recreio da escola são 

adequados. 
                        
      7. O refeitório e o bufete funcionam bem e têm 

qualidade. 
                        
      

8. Os alunos respeitam os professores.                         
      

9. Os alunos respeitam o pessoal não docente.                         
      

10. A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem.                         
      11. O uso dos computadores na sala de aula é prática 

comum nesta escola. 
                        
      

12. O comportamento dos alunos é bom.                         
      

13. As situações de indisciplina são bem resolvidas.                         
      

14. A Direção é disponível.                         
      15. A Direção partilha competências e 

responsabilidades. 
                        
      

16. A Direção sabe gerir os conflitos.                         
      

17. A escola tem uma boa liderança.                         
      18. A Direção envolve os trabalhadores na  

autoavaliação da escola. 
                        
      

19. A escola é limpa.                         
      

20. A escola é segura.                         
      

21. Os serviços administrativos funcionam bem.                         
      

22. O ambiente de trabalho é bom.                         
      

23. Gosto de trabalhar nesta escola. 
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03 – QUESTIONÁRIO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – EPE  

 

Senhor(a) Encarregado(a) de Educação: 

O agrupamento de escolas a que pertence o jardim de infância do seu filho/educando vai estar em 

avaliação externa, da responsabilidade da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Para uma avaliação 

informada, é importante conhecer o nível de satisfação dos principais intervenientes: alunos e famílias, 

professores e outros profissionais. 

Por favor, responda ao questionário que está no verso desta folha, indicando com um X, nos respetivos 

quadrados, o seu grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações.  

Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é conhecer a sua opinião. As respostas são 

anónimas.  

Depois de preencher o questionário, introduza-o, por favor, no envelope, feche-o e entregue-o à Educadora 

de Infância do seu filho/ educando (ou entregue-o ao seu filho que o levará para o jardim de infância). 

 

Pretende incluir outros comentários? Sim  Não  
 

Se respondeu “Sim” utilize o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas dadas ou incluir outros 

comentários. 

 
 

 
Agradecemos a sua colaboração. 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS – Questionário aos pais e encarregados de 
educação (EPE) 

 

Jardim de Infância:__________________________________________________________ 

N.º Filhos/Educandos neste Jardim de Infância 
 

  
Indique o número de filhos/educandos para cada idade: 

Idade(s) 3 4 5 6 
N.º de Filhos/Educandos         
 

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem 

  
Concordo 

totalmente 
5 

Concordo 
 

4 

Não concordo 
nem discordo 

3 

Discordo 
 

2 

Discordo 
totalmente 

1 

Não sei 
 

1. Estou satisfeito com o desenvolvimento do meu 
filho desde que frequenta este JI. 

          
 

                        
      2. Sou informado sobre o que o meu filho está a 

aprender. 
                        
      3. Sou incentivado a apoiar as aprendizagens do meu 

filho. 
                        
      

4. O meu filho participa em atividades fora do JI.                         
      5. 

Conheço bem as regras de funcionamento do JI.                         
      

6. Os pais são incentivados a participar na vida do JI.                         
      

7. O JI tem boas instalações.                         
      

8. Os almoços são bons.                         
      

9. O JI é limpo.                         
      10. Os serviços administrativos do Agrupamento 

funcionam bem. 
                        
      

11. O JI tem um bom ambiente.                         
      

12. O JI é seguro.                         
      

13. Há boa comunicação entre o JI e os pais.                         
      14. 

Os responsáveis do JI são acessíveis e dialogantes.                         
      15. A Direção do Agrupamento está a fazer um bom 

trabalho. 
                        
      

16. Gosto que o meu filho frequente este JI.                         
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04 – QUESTIONÁRIO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

 

Senhor(a) Encarregado(a) de Educação: 

A escola do seu filho/educando vai estar em avaliação externa, da responsabilidade da Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência. Para uma avaliação informada, é importante conhecer o nível de satisfação dos 

principais intervenientes: alunos e famílias, professores e outros trabalhadores. 

Por favor, responda ao questionário que está no verso desta folha, indicando com um X, nos respetivos 

quadrados, o seu grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações.  

Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é conhecer a sua opinião. As respostas são 

anónimas. 

Depois de preencher o questionário, introduza-o, por favor, no envelope, feche-o e entregue-o ao seu 

filho/educando, que o levará ao Professor/Diretor de Turma. 

 

Pretende incluir outros comentários? Sim  Não  
 

Se respondeu “Sim”, utilize o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas dadas ou incluir outros 

comentários. 

 
 
 

 
Agradecemos a sua colaboração. 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS – Questionário aos pais e encarregados de 
educação (EB/ES)  

Escola/Agrupamento de Escolas:_____________________________________________________ 

N.º de Filho(s)/Educando(s) nesta 
 

  
 

Indique o número de filhos/educandos para cada ano de escolaridade: 
Ano de escolaridade 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º 

N.º Filhos/Educandos                         
 

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem 

  
Concordo 

totalmente 
5 

Concordo 
 

4 

Não concordo 
nem discordo 

3 

Discordo 
 

2 

Discordo 
totalmente 

1 

Não sei 
 

1. O ensino é bom nesta escola.                         
      

2. Os resultados da escola são bons.                         
      3. Conheço bem as regras de funcionamento da 

escola. 
                        
      4. O meu filho é incentivado a trabalhar para ter 

bons resultados. 
                        
      

5. As avaliações são justas.                         
      6. O meu filho revela satisfação pela forma como é 

tratado na escola. 
                        
      

7. O meu filho tem bons amigos na escola.                         
      

8. A Direção da escola é acessível.                         
      9. A Direção incentiva os pais a participar na vida 

da escola. 
                        
      

10. A Direção está a fazer um bom trabalho.                         
      11. A escola resolve bem os problemas de 

indisciplina. 
                        
      12. A escola fornece-me informação suficiente sobre 

as atividades e as aprendizagens do meu filho. 
                        
      13. O diretor de turma do meu filho é disponível e 

faz uma boa ligação à família. 
                        
      

14. As instalações da escola são boas.                         
      

15. Os serviços de refeitório e bufete são bons.                         
      

16. A escola é limpa.                         
      

17. Os serviços administrativos funcionam bem.                         
      

18. A escola é segura.                         
      

19. Gosto que o meu filho ande nesta escola.                         
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05 – QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DO 1.º CICLO – 4.º ANO  

A tua escola vai estar em avaliação externa, da responsabilidade da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 

Para esta avaliação, é importante conhecer o nível de satisfação dos alunos. 

Responde, por favor, ao questionário que está no verso desta folha, indicando com um X, nos respetivos 

quadrados, o teu grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações.  

Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é conhecer a tua opinião. As respostas são 

anónimas. 

Depois de preencheres o questionário, deves introduzi-lo no envelope coletivo disponibilizado pelo 

Professor. 

 

Pretendes incluir outros comentários? Sim  Não  
 

Se respondeste “Sim”, utiliza o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas dadas ou incluir outros 

comentários. 

 

 
 

 
 
 

 
Agradecemos a tua colaboração. 

 
 
 
 
 
  



  
 
 

 
 

 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2011-2012 – RELATÓRIO 
89 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS – Questionário aos alunos do 4.º ano 

Escola:_______________________________________________________________  

Sexo: Masculino  Feminino  
 

 

Dentro de cada quadrado assinala com X o teu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem 

  
Concordo 

totalmente 
5 

Concordo 
 

4 

Não concordo 
nem discordo 

3 

Discordo 
 

2 

Discordo 
totalmente 

1 

Não sei 
 

1. Percebo bem o que o professor explica nas aulas.                         
      2. Utilizo o computador na sala de aula todas as 

semanas. 
                        
      3. Faço experiências nas aulas com alguma 

frequência. 
                        
      4. Utilizo a biblioteca para fazer trabalhos e leituras.                         
      

5. Faço visitas de estudo.                         
      6. Gosto das atividades de expressão plástica que 

faço na escola. 
                        
      7. Gosto da educação física e do desporto que pratico 

na escola. 
                        
      

8. Os professores são justos com os alunos.                         
      

9. Gosto do almoço que é servido na escola.                         
      10. Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da 

escola. 
                        
      11. Estou satisfeito com os espaços de recreio da 

escola. 
                        
      12. Conheço as regras de comportamento da escola.                         
      

13. Na minha sala os alunos portam-se bem.                         
      

14. Sinto-me seguro e tranquilo na escola.                         
      

15. Tenho vários amigos na escola.                         
      

16. Gosto desta escola.                         
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06 – QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS – 2.º E 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO 

 

A sua escola vai estar em avaliação externa, da responsabilidade da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 

Para uma avaliação informada, é importante conhecer o nível de satisfação dos alunos. 

Por favor, responda ao questionário que está no verso desta folha, indicando com um X, nos respetivos 

quadrados, o seu grau de concordância relativamente a cada uma das afirmações.  

Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é conhecer a sua opinião. As respostas são 

anónimas.  

Depois de preencher o questionário, introduza-o no envelope coletivo disponibilizado pelo Professor. 

 

Pretende incluir outros comentários? Sim  Não  
 

Se respondeu “Sim”, utilize o espaço seguinte para acrescentar algo às respostas dadas ou incluir outros 

comentários. 

 

 

 
 
 
 

Agradecemos a sua colaboração. 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS – Questionário aos alunos do 2.º e 3.º CEB e Secundário 

Escola:_______________________________________________________________________ 

Sexo Masculino  Feminino   Ano de escolaridade   
 

Dentro de cada quadrado assinale com X o seu grau de concordância em relação a cada uma das afirmações que se seguem 

  
Concordo 

totalmente 
5 

Concordo 
 

4 

Não concordo 
nem discordo 

3 

Discordo 
 

2 

Discordo 
totalmente 

1 

Não sei 
 

1. Os professores desta escola ensinam bem.                         
      

2. O ensino nesta escola é exigente.                         
      

3. Aprendo com as experiências que faço nas aulas.                         
      

4. Uso a biblioteca para fazer trabalhos e leituras.                         
      5. Uso o computador na sala de aula com alguma 

frequência. 
                        
      6. As visitas de estudo que tenho feito ajudam-me a 

aprender mais e melhor. 
                        
      

7. Conheço os critérios de avaliação.                         
      

8. A avaliação das aprendizagens dos alunos é justa.                         
      

9. Participo em clubes e projetos da escola.                         
      

10. Conheço as regras de comportamento da escola.                         
      11. Nas aulas há um ambiente de tranquilidade e de 

respeito. 
                        
      

12. A escola resolve bem os problemas de indisciplina.                         
      

13. As salas de aula são confortáveis.                         
      14. 

Estou satisfeito com os espaços desportivos e de recreio.                         
      

15. Gosto do almoço que é servido na escola.                         
      

16. Estou satisfeito com a higiene e a limpeza da escola                         
      

17. Os serviços administrativos funcionam bem.                         
      18. As minhas sugestões são tidas em conta pelos 

professores e pela Direção. 
                        
      

19. Os professores tratam os alunos com respeito.                         
      

20. Sinto-me seguro na escola.                         
      

21. Tenho vários amigos na escola.                         
      

22. Gosto desta escola.                         
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 ANEXO 3 – Questionários de avaliação do processo 
 

 Questionário às escolas/agrupamentos 
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Questionário aos avaliadores 
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 ANEXO 4 – Avaliadores em 2011-2012 

 
 

ANEXO 4 A – Despacho de nomeação dos avaliadores externos à IGEC 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar 

Despacho n.º 16794/2011 
 
 
A Inspeção-Geral da Educação realiza a avaliação externa dos estabelecimentos de educação pré -escolar e dos ensinos 
básicos e secundário de acordo com o modelo de avaliação externa concebido pelo Grupo de Trabalho para a Avaliação 
Externa das Escolas, nomeado pelo despacho n.º 4150/2011, dos Ministros do Estado e das Finanças e da Educação, de 4 
de Março. 

De acordo com esse modelo, as equipas de avaliação externa são compostas por dois inspetores e por um avaliador externo à 
Inspeção-Geral da Educação. De acordo com o estabelecido, importa designar os peritos que integram as equipas de 
avaliação externa. 

Assim, e sob proposta da Inspeção-Geral da Educação, determino o seguinte: 

1 — São designados como peritos para integrarem as equipas de avaliação a constituir no âmbito da Inspeção-Geral da 
Educação no ano escolar de 2011-2012: 

Abílio José Maroto Amiguinho, professor-coordenador da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Portalegre; 

Alda Maria Martins Mourão, professora-adjunta da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de 
Leiria; 

Almerindo Janela Afonso, professor associado do Instituto de Educação da Universidade do Minho; 

Américo Nunes Peres, professor associado com agregação do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro; 

Ana Maria Mouraz Lopes, investigadora auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 
Porto; 

Ana Paula dos Reis Curado, técnica superior, coordenadora do Gabinete de Garantia da Qualidade da Universidade de Lisboa; 

António José de Oliveira Guedes, professor-adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto; 

António José dos Santos Neto, professor associado com agregação do Departamento de Pedagogia e Educação da 
Universidade de Évora; 

António Manuel Magalhães de Sousa, professor associado com agregação, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto; 

Carlinda Maria Faustino Leite, professora catedrática, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 
Porto; 

Carlos Fernandes da Silva, professor catedrático da Universidade de Aveiro; 

Carlos Manuel Folgado Barreira, professor auxiliar da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 
Coimbra; 

Catarina Almeida Tomás, professora-adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa; 

Cláudia Sofia Sarrico Ferreira da Silva, professora associada com agregação do Instituto Superior de Economia e Gestão da 
Universidade Técnica de Lisboa; 

Clementina Gonçalves da Fonseca Miranda, professora-adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Portalegre; 

Elisabete Gonçalves, bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e doutoranda na Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto; 

Ema Patrício de Lima Oliveira, professora auxiliar da Universidade da Beira Interior; 

Fernando Ilídio da Silva Ferreira, professor associado do Instituto de Educação da Universidade do Minho; 

Fernando Luís Teixeira Diogo, professor-adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto; 

Filipa Isabel Barreto de Seabra Borges, professora auxiliar convidada da Universidade Aberta; 
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Florbela Luiz de Sousa, professora auxiliar do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa; 

Helena Luísa Martins Quintas, professora auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve; 

Henrique da Costa Ferreira, professor-adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança; 

Henrique Manuel Pereira Ramalho, assistente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu; 

Isabel José Botas Bruno Fialho, professora auxiliar do Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora; 

Isabel Sofia Godinho Silva Rebelo, professora-adjunta da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto 
Politécnico de Leiria; 

João Alberto Mendes Leal, professor-adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja; 

João Manuel Almeida Veloso, professor auxiliar com agregação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 

João Manuel dos Santos Rosa, professor-coordenador da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa; 

João Manuel Oliveira Rocha, assistente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu; 

Joaquim Machado de Araújo, professor auxiliar convidado da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica 
Portuguesa; 

Jorge Manuel Rodrigues Bonito, professor auxiliar da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora; 

José Augusto Pacheco, professor associado com agregação do Instituto de Educação da Universidade do Minho; 

José Brites Ferreira, professor-coordenador da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de 
Leiria; 

José Carlos Carvalho Morgado, professor auxiliar do Instituto de Educação da Universidade do Minho; 

José Manuel Silva, professor -adjunto da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria; 

José Pedro Ribeiro de Matos Fernandes, professor-adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja; 

Leonor Maria de Lima Torres, professora associada do Instituto de Educação da Universidade do Minho; 

Luís Alberto Marques Alves, professor associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 

Luís Areal Rothes, professor -adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto; 

Luís Manuel da Cruz Murta, professor-adjunto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja; 

Manuel Armando Oliveira Pereira dos Santos, professor catedrático do Departamento de Física da Universidade de Évora; 

Manuel Célio de Jesus da Conceição, professor associado da Universidade do Algarve; 

Maria Antónia Belchior Ferreira Barreto, professora-coordenadora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do 
Instituto Politécnico de Leiria; 

Maria Cláudia Perdigão Silva Mendes Andrade, professora-adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Coimbra; 

Maria da Graça Amaro Bidarra, professora associada da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra; 

Maria da Graça Poças Santos, professora-adjunta da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico 
de Leiria; 

Maria da Piedade Simões Santana Pessoa Vaz Rebelo, professora auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra; 

Maria de Fátima Carmona Simões da Paixão, professora-coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco; 

Maria Emília Vilarinho Zão, assistente, do Instituto de Educação da Universidade do Minho; 

Maria João Cardoso de Carvalho, professora auxiliar do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro; 

Maria João Pires da Rosa, professora auxiliar convidada da Universidade de Aveiro; 

Maria Luísa Frazão Rodrigues Branco, professora auxiliar da Universidade da Beira Interior; 

Mariana Conceição Dias, professora-coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa; 

Marta Arroja Romana Carronda Rodrigues, formadora e assistente de projecto na INDUCAR, Lisboa; 

Patrícia Helena Ferreira Lopes de Moura e Sá, professora auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; 
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Patrícia Susana Pinho Castanheira, bolseira de investigação e estagiária de pós-doutoramento do Departamento de Educação 
da Universidade de Aveiro; 

Paula Maria Mendes da Costa Neves, professora-adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra; 

Pedro Nuno Lopes Teixeira, professor associado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto; 

Preciosa Teixeira Fernandes, professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 
Porto; 

Rute Cristina Correia da Rocha Monteiro, professora-adjunta da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve; 

Teresa Cristina Moura Vitorino, professora-adjunta da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve; 

Vítor Manuel Peña Ferreira, assistente convidado do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa. 

2 — Os peritos acima indicados têm direito ao reembolso das despesas com transportes e ajudas de custo necessárias ao 
desempenho da sua missão. 

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de novembro de 2011. 

30 de novembro de 2011. — O Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, João Casanova de Almeida. 

 

 

ANEXO 4 B – Inspetores por Área Territorial de Inspeção 

Área territorial de inspeção do Norte 
Abílio Brito Luísa Teixeira 
Adriano Silva Manuel Eugénio 
Ana Paula Silva Maria da Graça Costa 
António Rebelo Maria Filomena Vidal  
António Patrício Maria José Rangel 
Augusto Rocha Maria Judite Cruz 
Cremilda Alves Maria Madalena Moreira 
Ilda Lopes Maria Manuela Alves 
João Pereira da Silva Maria Manuela Ribeiro 
João Paulo Gomes Maria Pia Barroso 
José Joaquim Faria Maria Teresa Ribeiro 
José Leonel Afonso Maria Zita Oliveira 
José Sevivas Martins Ramiro Santos 
Luís Fernandes Rosa Maria Paulo 
Luís Rodrigues Vitor Rosa 
 

Área territorial de inspeção do Centro 
Adelino Almeida  Jorge Sena 
Alda Veloso José Lebre 
António Gonçalves José João Azevedo 
Carlos Heitor Rodrigues Manuel Branco Silva 
Eduardo Oliveira Maria da Conceição Simões  
Fernando Vasconcelos Maria de Lurdes Campos 
Ilda Monteiro Pedro Gerardo  
Irene Marques Rosa Menezes Ferreira 
Isabel Gonçalves Ulisses Quevedo 
Joaquim Brigas  
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Área territorial de inspeção de Lisboa e Vale do Tejo 
Ana Isabel Muralha Maria Adelina Pinto 
Ana Maria Matela Maria de Fátima Galveias 
Ana Maria Serra Maria de Lurdes Campos 
António Frade  Maria Filomena Aldeias 
Carla Teixeira Maria Helena Nobre 
Isabel Barata Maria João Pereira 
João Nunes Maria Luísa Leal 
José Moreira Marisa Nunes 
Luís Carlos Lobo Paulo Cruz 
Luísa Maria Janeirinho Rosa Micaelo 
Manuel Cândido Faria Rui Castanheira 
Margarida Isabel Gomes Silvina Pimentel 
 

Área territorial de inspeção do Alentejo e Algarve 
Ana Márcia Pires João Henriques 
Ana Maria Jacob João Paulo Dias 
Ana Paula Baltazar Luís Correia Barregão 
Carla Grenho Manuel Lourenço 
Carlos Mendonça Maria da Conceição Ribeiro 
Carmen Palma  Maria Fernanda Guia 
Clara Lucas Maria Teresa Jesus 
Esmeralda de Jesus Rui Manuel Atanásio 
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