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 SUMÁRIO 
 

 

Este relatório apresenta o desenvolvimento da Avaliação Externa das Escolas no ano letivo de 2012-

2013 e está organizado em dez capítulos. 

 

Os capítulos iniciais referem-se à caracterização e objetivos da atividade, incluem os fundamentos 

teóricos do quadro de referência e explicitam a metodologia e a execução da atividade, descrevendo 

aspetos relativos à operacionalização da avaliação externa. 

 

Os resultados são explanados no terceiro capítulo e, de uma forma geral, não diferem 

significativamente dos resultados expressos no relatório do ano letivo 2011-2012. No que respeita à 

apreciação das classificações por domínio – Resultados, Prestação do Serviço Educativo e Liderança e 

Gestão –, é de salientar a preponderância do nível de classificação Bom nos três domínios, seguindo-

se o Muito Bom. Os níveis Suficiente e Insuficiente apresentam-se pouco expressivos e incidem 

sobretudo no domínio Resultados. O nível Excelente foi atribuído à Escola Portuguesa de Macau nos 

três domínios em avaliação. Da análise dos pontos fortes apresentados nos relatórios de escola, 

sobressaem os campos de análise Liderança e Práticas de Ensino, que registam o maior número de 

asserções. As áreas de melhoria indicadas dizem respeito, na sua maioria, aos campos de 

análise Práticas de Ensino e Autoavaliação e Melhoria. Relativamente aos questionários de satisfação 

aplicados, pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência, à comunidade educativa das escolas avaliadas, 

verifica-se o predomínio de elevados níveis de satisfação, sendo ligeiramente inferiores no caso dos 

alunos. 

 

O quarto capítulo, referente à aplicação de questionários para avaliação do processo pelas escolas e 

avaliadores, evidencia níveis elevados de concordância dos inquiridos, em relação ao modelo de 

avaliação externa das escolas, bem como ao processo e procedimentos relativos à sua preparação e 

desenvolvimento. Os aspetos que registam níveis menores de concordância são a fundamentação das 

classificações e a justiça das apreciações, no caso das escolas, e os critérios de avaliação de cada 

domínio, bem como o texto de explicitação do significado dos níveis de classificação, no caso dos 

avaliadores. 

 

O quinto capítulo apresenta uma síntese de aspetos relacionados com a Avaliação Externa da Escola 

Portuguesa de Macau e respetivas especificidades. 
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Os últimos capítulos, que integram as considerações gerais sobre a avaliação externa em 2012-2013, 

as recomendações, as propostas para a tutela e os indicadores para a melhoria, sistematizam 

algumas perspetivas de desenvolvimento e de melhoria do programa de avaliação externa das escolas 

no futuro. Assim, numa perspetiva de melhoria do processo, é importante continuar a investir em 

indicadores contextualizados dos resultados dos alunos e introduzir a observação da prática letiva, 

enquanto metodologia de recolha de informação, que permitam um maior conhecimento da 

prestação do serviço educativo e possam também contribuir para uma maior adequação da 

variabilidade da duração dos ciclos de avaliação. Por outro lado, o desenvolvimento do plano de 

melhoria da escola decorrente da avaliação externa, tal como as suas consequências para a melhoria 

da qualidade das aprendizagens dos alunos poderão ser mais eficazes se forem complementados pela 

atuação da administração educativa, de acordo com as situações específicas de cada escola e com as 

opções da tutela. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente relatório apresenta informação geral sobre a Avaliação Externa das Escolas (AEE), 

desenvolvida pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), no ano letivo 2012-2013, no qual 

foram avaliados 144 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 Trabalho
1
, e após despacho de concordância do Secretário de Estado 

do Ensino e da Administração Escolar, 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 Decreto-Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro. 

 

Em novembro de 2011, deu-se início ao segundo ciclo da avaliação externa das escolas, tendo-se 

publicitado na página eletrónica da IGEC os instrumentos utilizados, onde também se encontram 

disponíveis os relatórios de escola, os contraditórios e as respostas das equipas de avaliação aos 

contraditórios. 

 

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. 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_21_2002.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Decreto_Regulamentar_81_B_2007.pdf
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/03/045000000/1077210773.pdf
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I. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA ATIVIDADE  
 

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 iniciou, no ano letivo 

2011-2012, um novo ciclo de avaliação externa. 

 

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. Ao nível nacional, importa ter em 

conta os princípios básicos do sistema educativo, consignados na Constituição da República, 

na Lei de Bases do Sistema Educativo 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). 

 

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

Trabalho
2
, cuja síntese se transcreve: 

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? 
 
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. 

                                              
2 Disponível na página eletrónica 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://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.sg.min-edu.pt/fotos/editor2/lre_leibasess.e._ceger10.05.2012.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/Relatorios/AEE2_GT_2011_RELATORIO_FINAL.pdf
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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. 
 
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 autorregulação. 
 
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. 
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1.3 Quadro de referência para a avaliação externa 

das escolas 
 

Considerando 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 externa estrutura‐se em três domínios – Resultados, Prestação 

do Serviço Educativo e Liderança e Gestão, esquematicamente representado na figura seguinte:  

 

FIGURA 1 − ESQUEMA CONCETUAL 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  

AUTOAVALIAÇÃO 

RESULTADOS LIDERANÇA E GESTÃO 

AUTOAVALIAÇÃO 

PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EDUCATIVO 
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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  

 

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  
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 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 E EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 
 

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 2012-2013 
 

A seleção das 144 escolas avaliadas no ano letivo de 2012-2013 obedeceu aos seguintes critérios: 

a) escolas avaliadas pela IGE nos anos letivos de 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 com 

prioridade para as que tiveram classificações mais baixas; 

b) escolas cuja estrutura orgânica não tivesse sido alterada nos últimos dois anos 

(constituição de novos agrupamentos); 

c) escolas em que 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. A aplicação dos critérios de seleção anteriormente referidos sobrepõe-se a qualquer intuito 

de tornar a qualidade global do desempenho destas 144 escolas representativa do universo das 

escolas de Portugal continental. 

A avaliação externa das escolas abrangeu, em 2012-2013, 122 agrupamentos de escolas e 22 escolas 

não agrupadas (ANEXO I), com a distribuição regional apresentada no QUADRO 1. Estes valores 

corresponderam, no ano em causa, a 16,6% do total dos agrupamentos (736) e a 12,9% das escolas 

não agrupadas (171) que integraram a rede pública de Portugal continental. 

 

QUADRO 1 − ESCOLAS AVALIADAS EM 2012-2013 

 

Área territorial de inspeção 
Tipologia dos Agrupamentos/Escolas 

Total 

Agrupamentos de Escolas Escolas Não Agrupadas 

NORTE 49 (18,9%) 10 (19,6%) 59 (19,0%) 

CENTRO 25 (18,2%) 3 (8,6%) 28 (16,3%) 

SUL 48 (14,1%) 9 (10,6%) 57 (13,4%) 

TOTAL 122 (16,6%) 22 (12,9%) 144 (15,9%) 

Os valores percentuais expressam a relação das escolas avaliadas com o total de escolas existentes em Janeiro de 2013 

 

As 144 unidades educativas avaliadas (agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas doravante 

designados de escolas) compreendiam 1003 jardins de infância e escolas básicas e secundárias. 
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2.2 Fontes e processos de recolha de informação  
 

A metodologia de trabalho da avaliação externa combina um conjunto diversificado de fontes e de 

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 – perfis de escola e modelos para comparação estatística 

dos resultados académicos em escolas de contexto análogo; 

 Aplicação de questionários de satisfação – alunos, pais e trabalhadores docentes e não 

docentes - e análise dos resultados obtidos; 

 Observação direta – instalações/equipamentos e ambientes educativos - e contactos 

informais; 

 Entrevistas de painel – 12 grupos de entrevistados, representativos da comunidade educativa.  

Os diferentes tipos de dados combinam diferentes procedimentos e cruzam fontes e olhares, que 

permitem obter uma compreensão mais profunda do funcionamento das escolas. 

 

 

2.3 Informação sobre as escolas  
 

Dados estatísticos 

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 Instituto de Avaliação Educacional (IAVE) 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/desistência; 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; e profissões e habilitações dos pais e das mães. 

 

Neste segundo ciclo da avaliação externa das escolas passou a incluir-se os valores esperados na 

análise dos resultados das escolas no ensino regular. Os modelos para comparação estatística dos 

resultados académicos em escolas de contexto análogo (valores esperados) utilizados em 2012-2013 

foram fornecidos pela DGEEC e referem-se ao ano letivo de 2010-2011. Pretende-se que a utilização 

desta informação – a comparação dos valores observados com os valores esperados das variáveis 
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associadas aos resultados académicos – sinalize áreas para interpelar as escolas e contribua para a 

formação de juízos avaliativos pelos avaliadores.  

 

Questionários de satisfação  

Foram aplicados questionários para conhecer os níveis de satisfação dos principais intervenientes - 

alunos, pais e encarregados de educação e trabalhadores docentes e não docentes. Com os resultados 

obtidos identificam-se aspetos importantes para uma interpelação e apreciação mais fundamentada 

no decurso dos trabalhos de avaliação externa. 

  

Documento de apresentação da escola  

Os dados relativos ao contexto social, económico e cultural das famílias dos alunos, à evolução dos 

resultados académicos nos últimos anos e ao grau de satisfação da comunidade educativa são 

complementados pela informação recolhida no Documento de apresentação da escola, 

expressamente elaborado por esta para efeitos da avaliação externa. Este documento interliga-se 

com a autoavaliação da escola, sintetizando, entre outros, as prioridades e estratégias adotadas, os 

constrangimentos e desafios, os resultados obtidos, os seus pontos fortes e as áreas em que 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 do seu 

conteúdo.  

 

 

2.4 Equipas de avaliação  
 

A avaliação externa de cada escola é realizada por uma equipa constituída por dois inspetores e um 

perito externo. Em 2012-2013, a avaliação das 144 escolas envolveu 80 inspetores e 56 peritos 

externos, na sua grande maioria docentes e investigadores do ensino superior (ANEXO 4 A e B). 

 

A participação de peritos externos é uma característica essencial deste modelo de avaliação externa. 

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. 
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2.5 Trabalho na escola  
 

A avaliação externa das escolas não agrupadas tem a duração de três dias e a dos agrupamentos de 

escolas quatro a cinco dias, consoante a sua dimensão. 

 

A sessão de apresentação da escola, feita pela direção perante as entidades convidadas e a equipa de 

avaliação externa, marca o início dos trabalhos. 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, além da escola-sede, são 

também visitados jardins de infância e escolas básicas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, selecionados de 

acordo com critérios definidos nas agendas de trabalho.  

 

As entrevistas de painel, realizadas a vários intervenientes do processo educativo, obedecem a uma 

prévia estruturação e são diferenciadas de acordo com as tipologias das escolas, conforme previsto 

nas agendas de trabalho.  

 

Os grupos de entrevistados, 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, direção, representantes da autarquia, 

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 educativa 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 realização de entrevistas aos diversos membros da comunidade educativa e aos parceiros da escola, 

constitui uma forma efetiva de recolha de informação pertinente para a avaliação, segundo múltiplas 

perspetivas, e 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.  
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Na introdução de cada relatório, explicita-se a sua finalidade: 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 são enviados às escolas avaliadas, que dispõem de um prazo para apresentar 

contraditório. Os relatórios, os contraditórios e as respostas das equipas de avaliação são publicados 

na página eletrónica da IGEC. 

 

No ano letivo 2012-2013 foram apresentados 28 contraditórios e um recurso.  

 

 

2.7 Escala de classificação  
 

Os relatórios de escola explicitam as classificações atribuídas 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 apresenta: 

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 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. 
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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, de 7 de janeiro, do Conselho Nacional de 

Educação, ficou definida, neste segundo ciclo, a obrigatoriedade das escolas apresentarem um plano 

de melhoria na sequência da avaliação externa. 

 

O plano de melhoria deve conter a ação que a escola se compromete realizar nas áreas identificadas 

como prioritárias. Tendo em vista o envolvimento alargado da comunidade escolar, esse plano deve 

ser publicado na página eletrónica da escola. 

 

 

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.   

III 

I 
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RESULTADOS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO LIDERANÇA E GESTÃO 

III. RESULTADOS  
 

3.1 Classificações por domínio 
 

As 144 escolas avaliadas no ano letivo 2012-2013 registaram uma preponderância do nível Bom nos 

três domínios, tendo esta classificação sido atribuída a metade das escolas avaliadas nos domínios 

Liderança e Gestão e Prestação do Serviço Educativo. No domínio Resultados o nível Bom foi 

atribuído a 43,1% das escolas (FIGURA 2). 

 
FIGURA 2 − CLASSIFICAÇÕES POR DOMÍNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O domínio Liderança e Gestão evidencia, comparativamente com os restantes domínios, os pesos 

mais significativos de níveis de classificação mais elevados. Neste domínio registou-se o maior 

número de classificações de Muito Bom (27,8%) e também a preponderância do nível Bom (52,1%). 

Inversamente o nível Suficiente foi menos expressivo, correspondendo a um quinto das escolas 

avaliadas (20,1%). Neste domínio os níveis de Excelente e de Insuficiente não foram atribuídos a 

qualquer uma das escolas avaliadas. 

 

No domínio Prestação do Serviço Educativo a classificação de Muito Bom foi atribuída a 26,4% das 

escolas avaliadas, apresentando desta forma um peso bastante similar ao que ocorreu no domínio 

Liderança e Gestão. O nível de Bom correspondeu à classificação obtida por 50,7% das escolas e o de 

(%) 
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Suficiente foi atribuído a 22,9%. Os níveis de Excelente e de Insuficiente, tal como aconteceu com o 

domínio Liderança e Gestão, não foram atribuídos. 

 

O domínio Resultados registou o valor percentual menos significativo de escolas avaliadas com Muito 

Bom (25%). O peso do nível de Bom afastou-se também dos outros dois domínios ao ser atribuído a 

43,1% das escolas intervencionadas. Este domínio conjuga ainda a atribuição mais significativa do 

nível de Suficiente, correspondendo quase a um terço das escolas (31,2%). Constitui também o único 

domínio em que se registou atribuição da classificação de Insuficiente em 0,7% das escolas avaliadas.  

 

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

 A menção de Excelente não foi atribuída a nenhuma das escolas;  

 A classificação de Muito Bom apresentou um peso muito similar nos três domínios; no domínio 

Liderança e Gestão esta classificação obteve a sua expressão máxima com 27,8%, seguida do 

domínio Prestação do Serviço Educativo com 26,4% e, por último, um peso de 25% no domínio 

Resultados; 

 A menção de Bom constitui a principal classificação atribuída em todos os domínios; na 

Liderança e Gestão e na Prestação do Serviço Educativo este nível obteve um peso 

ligeiramente superior a 50% e corresponde a 43,1% no domínio Resultados; 

 A classificação de Suficiente evidencia o seu peso mais significativo no domínio Resultados ao 

corresponder a 31,2%; nos domínios Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão a 

avaliação de Suficiente equivale a sensivelmente um quarto das escolas avaliadas, 

respetivamente 22,9% e 20,1%. 

 A menção de Insuficiente foi atribuída apenas no domínio Resultados e somente a 0,7% das 

escolas avaliadas (uma escola). 

 

 

3.2 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 fazer 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 144 relatórios de 

escola, foram assinalados 754 pontos fortes e 683 áreas de melhoria. Estas asserções foram alvo de 

análise de conteúdo, utilizando-se como categorias e subcategorias de análise os domínios, os 

campos de análise e os referentes do quadro de referência para a avaliação externa das escolas. 
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3.2.1 Pontos fortes e áreas de melhoria 
 

As asserções relativas a pontos fortes – 754 – superam, em quantidade, as que se referem a áreas de 

melhoria – 683. É importante assinalar que não existe uma relação linear entre o número de 

asserções a seguir categorizadas e a valoração expressa nas classificações obtidas pelas escolas nos 

diferentes domínios. De um modo geral, na distribuição dos pontos fortes e das áreas de melhoria por 

domínio sobressaem tendências globais muito semelhantes às registadas em 2011-2012. 

 

Pontos fortes 

Da análise da FIGURA 3, relativa à distribuição de pontos fortes, salienta-se que a maioria das 

asserções foi categorizada no domínio Liderança e Gestão (42%), surgindo, em segundo lugar, o 

domínio Prestação do Serviço Educativo (38%) e finalmente, o domínio Resultados (20%). 

É no campo de análise Liderança (33%) que se regista o valor mais elevado de atributos positivos das 

escolas, seguindo-se o campo de análise Práticas de Ensino (20%). Embora com menor expressão, 

assinala-se um número significativo de asserções nos campos de análise Resultados Sociais (10%), 

Planeamento e Articulação (9%), Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens (9%), 

Reconhecimento da Comunidade (6%) e Gestão (6%). Foi identificado um menor número de pontos 

fortes nos campos de análise Resultados Académicos (4%) e Autoavaliação e Melhoria (3%). 

 

FIGURA 3 − DISTRIBUIÇÃO DAS ASSERÇÕES RELATIVAS A PONTOS FORTES POR DOMÍNIO E CAMPO DE ANÁLISE 
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Áreas de melhoria 

As asserções registadas como áreas de melhoria (FIGURA 4) predominam no domínio Prestação do 

Serviço Educativo (51%), seguido dos domínios Liderança e Gestão (32%) e Resultados (17%). 

 

No que diz respeito aos diferentes campos de análise, a maior percentagem de áreas de melhoria 

regista-se em Práticas de Ensino (25%). A distribuição das asserções nos restantes campos de análise 

evidencia valores próximos em Autoavaliação e Melhoria (16%), Planeamento e Articulação (14%), 

Liderança (13%) e Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens (12%). Seguem-se, com 

valores próximos, Resultados Sociais (9%) e Resultados Académicos (8%). Apenas 3% das asserções se 

referem à categoria Gestão e não existe qualquer asserção relativa ao Reconhecimento da 

Comunidade.  

 

FIGURA 4 − DISTRIBUIÇÃO DAS ASSERÇÕES RELATIVAS A ÁREAS DE MELHORIA POR DOMÍNIO E CAMPO DE ANÁLISE 
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3.2.2 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 as tendências nos diversos 

domínios e campos de análise. 

 
 

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 Sociais, embora de forma mais marcada na 

distribuição em pontos fortes do que em áreas de melhoria. 

 

O número de pontos fortes e de 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 análise 

sistemática dos resultados. Todavia, os pontos fortes relacionam esta prática com a consequente 

tomada de decisões relativas à implementação de medidas promotoras do sucesso e, ainda, à 
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adequação de estratégias organizacionais e pedagógicas. As áreas de melhoria incluem asserções que 

assinalam dificuldades na identificação dos fatores explicativos do insucesso, bem como na 

implementação de ações que contribuam eficazmente para melhorar os resultados dos alunos. 

 

FIGURA 5A − FREQUÊNCIA DE PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA NO DOMÍNIO RESULTADOS 

 

 

O número de pontos fortes assinalados no campo de análise Resultados sociais supera o de áreas de 

melhoria. Nos primeiros observam-se aspetos relacionados com a assunção de responsabilidades e as 

formas de participação dos alunos na vida da escola; com a implementação de ações promotoras da 

educação para a cidadania e a regulamentação das normas de conduta; com a variedade de 

atividades que fomentam o sentido de responsabilidade e de solidariedade e, ainda, com as 

estratégias para desenvolver as competências sociais dos alunos. As áreas de melhoria referem-se 

sobretudo à reduzida participação dos alunos na vida da escola; à insuficiente corresponsabilização 

dos mesmos nas tomadas de decisão e na organização das atividades; à existência de 

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 dizem respeito ao campo de análise Reconhecimento da comunidade têm uma 

expressão muito reduzida nas áreas a melhorar identificadas, com uma única referência. Nos pontos 

fortes são mais numerosas e estão relacionadas sobretudo com o contributo da escola para o 

desenvolvimento da comunidade envolvente, com as formas de valorização dos sucessos alcançados 

pelos alunos e, ainda, com o reconhecimento do serviço educativo prestado. 

 

Domínio Prestação do Serviço Educativo 

Neste domínio, verifica-se um predomínio, se bem que pouco acentuado, das asserções relacionadas 

com áreas de melhoria, em todos os campos de análise que o compõem. É ao das Práticas de Ensino 

que pertence o maior número de pontos fortes e áreas de melhoria assinalados pelas equipas de 
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avaliação. Neste âmbito, são de mencionar, como apreciações mais positivas, as relativas à 

adequação dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais e do ensino às capacidades e 

aos ritmos de aprendizagem dos alunos. A valorização da dimensão artística do currículo e a 

rentabilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às aprendizagens constituem outros dos 

aspetos que assumem um lugar preponderante nos pontos fortes deste campo de análise. Em relação 

às áreas de melhoria assinaladas, sobressai o referente relativo aos processos de acompanhamento e 

de supervisão da prática letiva. O uso de metodologias ativas e experimentais no ensino e na 

aprendizagem e a adequação dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais 

representam outros aspetos mais referidos na avaliação deste domínio. 

 

FIGURA 5B − FREQUÊNCIA DE PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA  
NO DOMÍNIO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

 

 
No campo de análise Planeamento e articulação, verifica-se uma maioria de asserções relacionadas 

com áreas de melhoria. Estas abarcam predominantemente as questões relativas à gestão articulada 

do currículo. Com uma expressão mais reduzida, destaca-se, também, o trabalho cooperativo entre 

docentes. Estes dois referentes, todavia, constituem igualmente os aspetos mais destacados como 

pontos fortes, demonstrando que as escolas apresentam situações muito díspares neste campo de 

análise. 

 

Em relação ao campo de análise Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens, as 

práticas desenvolvidas pelas escolas no âmbito da prevenção da desistência e do abandono 

representam o aspeto mais vezes citado nos pontos fortes identificados. Com uma menor expressão, 

são ainda destacados os referentes relacionados com a monitorização interna do desenvolvimento do 

currículo, a diversificação das formas de avaliação e a eficácia das medidas de apoio educativo 

implementadas. Porém, estes últimos aspetos surgem do mesmo modo como áreas de melhoria, com 

uma dimensão mais relevante do que enquanto pontos fortes. 
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Domínio Liderança e Gestão 

No domínio da Liderança e gestão não existe uma tendência única na distribuição dos pontos fortes e 

das áreas de melhoria nos diferentes campos de análise. 

 

Na Liderança, verifica-se que o número de pontos fortes indicados pelas equipas de avaliação supera 

claramente o das áreas de melhoria - 248 e 90. É também o campo de análise que reúne o maior 

número de asserções quer em termos de pontos fortes quer de áreas de melhoria. As apreciações 

mais positivas dizem respeito à Visão estratégica e ao fomento do sentido de pertença e de 

identificação com a escola. O desenvolvimento de projetos, as parcerias e as soluções inovadoras, 

bem como a Motivação das pessoas e a gestão de conflitos, são outros dos aspetos mais explicitados. 

As áreas de melhoria, por sua vez, focalizam-se também no referente da Visão estratégica e do 

fomento do sentido de pertença e de identificação com a escola, ainda que com uma expressão mais 

reduzida do que enquanto ponto forte. A Valorização das lideranças intermédias é outro dos aspetos 

mais presentes nas áreas de melhoria identificadas neste campo de análise. 

 

FIGURA 5C − FREQUÊNCIA DE PONTOS FORTES E ÁREAS DE MELHORIA  
NO DOMÍNIO LIDERANÇA E GESTÃO 

 

O campo de análise Gestão segue a mesma tendência do da Liderança em termos do predomínio de 

asserções relativas a pontos fortes, embora com um número muito mais reduzido. Estes centram-se 

predominantemente no referente ligado aos Critérios e às práticas de organização e afetação de 

recursos, bem como à Eficácia dos circuitos de informação e comunicação interna e externa. As áreas 

de melhoria, por sua vez, incidem maioritariamente na Promoção do desenvolvimento profissional de 

docentes e não docentes. 

 

Na Autoavaliação e melhoria predominam de forma evidente as asserções relativas às áreas de 

melhoria, sublinhando, portanto, tratar-se de um campo de análise onde as escolas apresentam 

algumas dificuldades. O conteúdo das asserções está relacionado com a Continuidade e abrangência 
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da autoavaliação, a coerência entre esta e a ação para a melhoria e o impacto da mesma no 

planeamento, na organização e nas práticas profissionais, referentes igualmente presentes nos 

pontos fortes, embora com menor expressão. 

 

3.2.3 Pontos fortes e áreas de melhoria mais relevantes 
 

Neste ponto realiza-se a análise global da distribuição das asserções assinaladas como pontos fortes e 

áreas de melhoria destacando-se os aspetos que mereceram maior atenção por parte dos avaliadores. 

As FIGURAS 6 e 7 sintetizam os pontos fortes e as áreas de melhoria registando-se, por ordem 

decrescente de frequência, o número de asserções classificadas em cada um dos referentes que 

integram os diversos campos de análise do quadro de referência da avaliação externa das escolas. 

Para o efeito, foram considerados os que reuniram 24 ou mais asserções. No seu conjunto, as 

asserções indicadas nas figuras seguintes representam cerca de 76,5% do total de pontos fortes e 

70,9% do total de áreas de melhoria identificadas. 

 

FIGURA 6 − PONTOS FORTES MAIS FREQUENTES  
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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 (124 

asserções) e Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras (71 asserções). 

Assim, neste domínio, os pontos fortes do desempenho das escolas que mais se destacam nos 

relatórios estão relacionados com a ação da liderança de topo sustentada por uma estratégia para o 

desenvolvimento da organização (124), a existência de parcerias e de projetos mobilizadores da 

comunidade educativa, que concorrem para a melhoria das aprendizagens dos alunos (71), a 

capacidade de motivação das pessoas e de gestão dos conflitos (34), bem como a existência de 

critérios e práticas de organização e afetação dos recursos (26). 

 

No domínio da Prestação do serviço educativo as asserções incluídas em pontos fortes prendem-se 

sobretudo com a Adequação das respostas educativas às crianças e alunos com necessidades 

educativas especiais (42), com o desenvolvimento de ações que contribuem para a Prevenção da 

desistência e do abandono escolares (37), com a existência de práticas de Trabalho cooperativo 

entre os docentes (33) e, ainda, com a Adequação do ensino às capacidades e aos ritmos de 

aprendizagem dos alunos (31). 

 

Os pontos fortes assinalados no domínio Resultados têm menor expressão do que se verifica nos 

domínios atrás mencionados. As respetivas asserções referem a Participação dos alunos na vida da 

escola e a assunção de responsabilidades pelos mesmos (49), o Contributo da escola para o 

desenvolvimento da comunidade envolvente (27) e o Cumprimento das regras e disciplina (25).  

 

No que diz respeito às principais áreas de melhoria assinaladas nos relatórios de escola (FIGURA 7), os 

referentes com mais asserções dizem respeito ao Acompanhamento e supervisão da prática letiva 

(99), à Gestão articulada do currículo (71) e à Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e 

de identificação com a escola (63). Os dois primeiros pertencem a campos de análise do domínio 

Prestação do serviço educativo, o único onde as áreas de melhoria predominam em todos os campos 

de análise que o constituem. 
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FIGURA 7 − ÁREAS DE MELHORIA MAIS FREQUENTES  

 

 
Os referentes Continuidade e abrangência da autoavaliação (53) e Coerência entre autoavaliação e 

ação para a melhoria (36), incluídos no campo de análise Autoavaliação e Melhoria, traduzem outra 

das áreas com maior relevo para o progresso das escolas, ou não fosse este um dos campos de análise 

do quadro de referência que mais suscitou a identificação de áreas de melhoria (FIGURA 5C). 

 

A qualidade do sucesso (48), referente do campo de análise Resultados académicos, assume 

igualmente uma dimensão fundamental na ação das escolas para a melhoria. A identificação dos 

fatores explicativos dos resultados académicos e a consequente definição de estratégias mais 

eficazes representa outro dos reptos lançado às escolas. 

 

Destaque, também, para a Monitorização interna do desenvolvimento do currículo (33), pertencente 

ao campo de análise Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens, sublinhando-se, 

portanto, a necessidade das escolas desenvolverem mecanismos que lhes permitam avaliar a eficácia 

das medidas adotadas nos planos dos grupos e turmas e garantir a adequação das estratégias 

implementadas. 
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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. 

 

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 

124 

«O alinhamento e a articulação dos documentos estruturantes da Escola, 
com uma visão clara e coesa orientada para a melhoria dos resultados e para 
o desenvolvimento profissional.» 

«A definição clara dos objetivos estratégicos e das metas quantificadas de 
sucesso, que permitem a constante monitorização da ação educativa e 
promovem a melhoria da qualidade do processo de ensino e de 
aprendizagem.» 

«A valorização de iniciativas que mobilizam a comunidade educativa, 
favorecendo o sentido de pertença e de identificação com o Agrupamento.» 

Desenvolvimento de 

projetos, parcerias 

e soluções 

inovadoras 

71 

«A diversificação de parcerias e o trabalho articulado com os poderes locais 
e outros representantes da comunidade, com vista à melhoria e adequação 
das respostas às necessidades específicas dos alunos.» 

«A adesão a projetos inovadores e a dinamização de uma diversidade de 
clubes, oficinas e atividades, que promovem a formação integral das 
crianças e dos alunos no domínio artístico e cultural.» 

«Desenvolvimento da rede de parcerias e protocolos, com forte impacto nas 
condições de prestação do serviço educativo e na multiplicação das 
oportunidades de aprendizagem.» 

Participação na vida 

da escola e 

assunção de 

responsabilidades 

49 

«A corresponsabilização dos alunos na vida escolar, bem como a dinamização 
de campanhas de solidariedade, com impacto no desenvolvimento integral 
dos alunos e na aquisição de competências sociais.» 

«Incentivos à participação cívica e democrática dos alunos que se tem 
refletido no aprofundamento do compromisso com direitos e deveres, na 
prossecução de responsabilidades partilhadas e na promoção da cidadania.» 

Adequação dos 

apoios aos alunos 

com necessidades 

educativas especiais 

42 

«A consistência das práticas e a diversidade de respostas ajustadas aos 
alunos com necessidades educativas especiais, articulando a ação do 
Agrupamento com entidades externas, com impacto positivo no seu 
desenvolvimento, integração/inclusão e na inserção na vida pós-escolar.» 

«A intervenção eficaz da unidade de apoio especializado para a educação de 
alunos com multideficiência e a adequação dos apoios prestados às 
crianças/alunos com necessidades educativas especiais.» 

Prevenção da 

desistência e do 

abandono 

37 

«O trabalho dos professores/diretores de turma, em articulação com as 
diferentes entidades da comunidade, intervindo na integração dos alunos e 
no envolvimento dos encarregados de educação, ao mesmo tempo que 
concorre para a prevenção do abandono escolar.» 

«Articulação entre docentes, técnicos e instituições, que favorece um 
acompanhamento de proximidade, e a oferta formativa ajustada, 
conduzindo a um abandono nulo.» 
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QUADRO 3 − ÁREAS DE MELHORIA: EXEMPLOS DE ASSERÇÕES MAIS FREQUENTES 

Referentes 
Asserções 

N.º Alguns exemplos 

Acompanhamento e 

supervisão da 

prática letiva 

99 

«Instituir mecanismos sistemáticos de supervisão da prática letiva na sala de 
aula, enquanto estratégia formativa para a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem com repercussão nos resultados académicos.» 

«A supervisão da atividade letiva em sala de aula enquanto processo 
destinado ao aperfeiçoamento das práticas de ensino e, consequentemente, 
à melhoria das aprendizagens e dos resultados.» 

Gestão articulada 

do currículo 
71 

«O reforço da articulação curricular interciclos e interdisciplinar, sobretudo 
no que diz respeito à sequencialidade dos conteúdos programáticos e à 
interligação entre as atividades letivas e as de enriquecimento curricular, 
com implicações na melhoria dos resultados académicos.» 

«A consolidação das práticas de articulação horizontal e vertical, no âmbito 
da gestão do currículo, de forma a melhorar a sequencialidade das 
aprendizagens e o sucesso escolar.» 

Visão estratégica e 

fomento do sentido 

de pertença e de 

identificação com a 

escola 

63 

«A conceção dos documentos estruturantes, coerentes e articulados entre si, 
assente numa visão estratégica para a melhoria dos resultados escolares.» 

«A definição de planos de ação estratégicos, com metas claras e exequíveis, 
com vista à melhoria do desempenho do Agrupamento.» 

Continuidade e 

abrangência da 

autoavaliação 

53 

«A consolidação do processo de autoavaliação, através da implementação de 
ações de melhoria, concertadas e consistentes, com impacto na qualidade do 
serviço educativo, no aumento do sucesso académico e no desenvolvimento 
organizacional.» 

«O acompanhamento, a monitorização e avaliação da eficácia das medidas 
implementadas, a fim de se consolidar a cultura de autoavaliação e garantir 
o progresso sustentado do Agrupamento.» 

Qualidade do 

sucesso 
48 

«Identificação dos fatores determinantes para o sucesso e o insucesso dos 
alunos, que permitam delinear ações de melhoria concretas, no sentido de 
ultrapassar as dificuldades subsistentes nas aprendizagens.» 

«A consolidação das práticas organizacionais e pedagógicas, em ordem à 
melhoria da quantidade e qualidade dos índices do sucesso escolar.» 

 

 
 

3.3 Questionários de satisfação aplicados nas escolas 
 

Antes do início da avaliação externa, e com o objetivo de conhecer os níveis de satisfação da 

comunidade educativa, são aplicados nas escolas questionários de satisfação (ANEXO 2) 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 aprofundadas durante a avaliação da escola. 
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Os questionários 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 que vai do Concordo totalmente (5) ao Discordo totalmente (1). O inquirido pode 

igualmente assinalar a opção Não Sei (NS) e incluir comentários. 

 

A seleção dos alunos, pais e trabalhadores para a aplicação dos questionários, em cada escola, 

realiza-se da seguinte forma: levantamento dos dados das escolas relativos ao número total de alunos 

e de turmas, pessoal docente e não docente, com base em informação disponibilizada pelas escolas e 

pelo MISI@, relativos ao início do ano letivo. Com base nesses dados, calcula-se 20% do total de 

alunos e 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 incluem turmas do 4.º ano (dado que, pela sua idade, estes alunos têm maior facilidade em 

responder ao questionário autonomamente), optando-se por 40% do total destes alunos. Na educação 

pré-escolar aplicam-se aos encarregados de educação de 25% do total de crianças que frequenta este 

nível de educação. 

 

Os questionários aplicam-se aos alunos das turmas constantes da amostra elaborada, respetivos pais e 

encarregados de educação, bem como ao universo dos trabalhadores docentes e não docentes, que se 

encontram 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 

 

 
Amostra prevista 

Questionários 
recebidos 

Taxa de 
resposta 

Q1 – Docentes 16549 11373 68,7% 

Q2 – Não docentes  7591 5726 75,4% 

Q3 – Pais e encarregados de educação – 
crianças da educação pré-escolar 

5475 4068 74,3% 

Q4 – Pais e encarregados de educação – alunos 
dos ensinos básico e secundário 

32822 21579 65,7% 

Q5 – Alunos do 1.º ciclo do ensino básico 4271 3346 78,3% 

Q6 – Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
e ensino secundário 

28562 23305 81,6% 
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As taxas de resposta são expressivas, situando-se entre um mínimo de 65,7% nos questionários 

dirigidos aos pais e encarregados de educação dos alunos dos ensinos básico e secundário e um 

máximo de 81,6% no caso dos alunos destes mesmos níveis.  

 

 

3.3.1 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 − inclui afirmações relacionadas com o grau de satisfação dos respondentes 

sobre 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 − 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  − pretende 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 − 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 a frequentar 

o jardim de infância ou a escola. 

 

Os cinco níveis 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 (3); 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 8, predominam as apreciações positivas (Concordo Totalmente e 

Concordo) sobre o funcionamento das diferentes áreas da escola.  
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FIGURA 8 − GRAU DE SATISFAÇÃO DOS RESPONDENTES COM AS QUATRO DIMENSÕES  

CONSIDERADAS NOS QUESTIONÁRIOS  

 

 

A maioria do pessoal docente e não docente das escolas avaliadas manifesta satisfação relativamente 

à direção e ao funcionamento da sua escola (79,8%), bem como à qualidade do ensino e das 

aprendizagens (79%). As afirmações relacionadas com as instalações e serviços recolhem um menor 

grau de satisfação (69,7%), sendo que 11,3% dos inquiridos se manifesta insatisfeito com as condições 

físicas da escola. É de referir também que cerca de 9,9% 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 (8,3%), quer nas dos pais e 

encarregados de educação (5,4%). 

 

À semelhança dos trabalhadores das escolas, é com as instalações e serviços que os pais e 

encarregados de educação se mostram menos satisfeitos (64,5% de respostas Concordo Totalmente e 

Concordo). Os aspetos que mereceram maior concordância estão relacionados com o ambiente, a 

segurança e a disciplina (77,9%) e, em segundo lugar, com o ensino e aprendizagem (76,1%). 

 

Os alunos revelam graus de satisfação menores do que os restantes grupos relativamente ao ensino e 

à aprendizagem 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 
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discordância. Por outro lado, a percentagem de respostas discordantes é superior quanto a 

Instalações e Serviços (23,2%) e Ensino-aprendizagem (13,4%). A dimensão com mais apreciações 

positivas dos alunos é a relativa ao Ambiente, Segurança e Disciplina (72,7%). 

 

 

3.3.2 Principais áreas de concordância e de discordância  
 

Apresentam-se em seguida as afirmações que merecem maior concordância e maior discordância por 

parte de cada grupo de respondentes. Para o cálculo das afirmações que têm maior concordância por 

parte dos inquiridos, foram somadas aquelas em que foi assinalado o Concordo Totalmente e 

Concordo. Do mesmo modo, para as que registam maior discordância, são tidas em conta as 

assinaladas com Discordo e Discordo Totalmente. Considerou-se também pertinente incluir as 

afirmações com maiores percentagens de respostas Não concordo nem discordo, uma vez que, 

nalguns casos, estas atingem valores expressivos. Consoante o valor percentual encontrado e a sua 

relevância, selecionaram-se entre uma a três afirmações para cada nível assinalado. Ficaram 

excluídos Não sabe/ Não responde / Nulo. 

 

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 

(92%) 

As salas de aula são 

confortáveis (22,4%) 

O comportamento dos alunos é 

bom (23,3%) 

Gosto de trabalhar nesta escola 

(90,5%) 

Os espaços de desporto e de 

recreio da escola são adequados 

(21,9%) 

Os alunos respeitam o pessoal 

não docente (22,5%) 

A Direção é disponível (89,5%) O comportamento dos alunos é 

bom (18,5%) 

O refeitório e bufete funcionam 

bem e têm qualidade (20,5%) 

 

 

Verifica-se que os aspetos com os quais 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). Para uma 

percentagem relevante, as salas de aula são desconfortáveis e os espaços de desporto e de recreio 

inadequados. Consideram também que o comportamento dos alunos não é bom. Este aspeto, bem 

como o respeito dos alunos pelo pessoal docente, revela a maior percentagem de respostas Não 

concordo nem discordo, seguido da apreciação acerca do funcionamento e da qualidade do refeitório 

e do bufete. 
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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 (91,8%) O comportamento dos alunos é 

bom (17,8%) 

O comportamento dos alunos é 

bom (28,4%)  

Gosto de trabalhar nesta escola 

(91,1%) 

Os espaços de desporto e de 

recreio da escola são adequados 

(16,6%) 

Os alunos respeitam os 

professores (25,5%) 

A Direção é disponível (85,3%) 
 

Os alunos respeitam o pessoal 

não docente (23,5%) 

 

Os trabalhadores não docentes (QUADRO 6) manifestam um elevado nível de concordância (91,8%) nas 

questões relacionadas com a limpeza da escola e à semelhança dos docentes, gostam de trabalhar na 

escola (91,1%). Relativamente aos pontos mais negativos da escola, o pessoal não docente aponta o 

comportamento dos alunos. As questões de disciplina são também aquelas em que os trabalhadores 

mais frequentemente não tomaram uma posição, positiva ou negativa, respondendo Não concordo 

nem discordo. 

 

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 (95,4%) 

O meu filho participa em 

atividades fora do Jardim de 

Infância (7,3%) 

Os serviços administrativos do 

Agrupamento funcionam bem 

(12,4%) 

Estou satisfeito com o 

desenvolvimento do meu filho 

desde que frequenta este 

Jardim de Infância (95,3%) 

O Jardim de Infância tem boas 

instalações (4,8%) 

A direção do Agrupamento está a 

fazer um bom trabalho (12,4%) 

O Jardim de Infância é limpo 

(95,1%) 
 Os almoços são bons (12,3%) 

 

 
Nas respostas dos pais e encarregados de educação das crianças da educação pré-escolar (QUADRO 7), 

verifica-se que gostam que os filhos frequentem o jardim de infância, estão satisfeitos com o 

desenvolvimento dos seus filhos e consideram as instalações limpas. Alguns pais afirmam que as 

crianças não costumam participar em atividades fora do jardim de infância e, numa percentagem 

muito inferior, que as instalações não são satisfatórias. Importa, contudo, ter em atenção que, 

nestes aspetos, as percentagens de respostas discordantes são muito reduzidas. Relativamente às 

questões em que os pais não expressam uma posição positiva ou negativa, verifica-se que cerca de 
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12% não dão opinião acerca do trabalho feito pela direção do agrupamento, do funcionamento dos 

serviços administrativos, bem como do serviço de almoços.  

 

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 (88,4%) 

Os serviços de refeitório e 

bufete são bons (18,5%) 

Os serviços de refeitório e bufete 

são bons (32,3%) 

O meu filho tem bons amigos na 

escola (83,9%) 

As instalações da escola são 

boas (16%) 

A escola resolve bem os 

problemas de indisciplina (32,1%) 

Gosto que o meu filho ande 

nesta escola (80,9%) 

A escola resolve bem os 

problemas de indisciplina 

(10,3%) 

A direção está a fazer um bom 

trabalho (28,4%) 

 

Os pais e encarregados de educação dos alunos dos ensinos básico e secundário (QUADRO 8) estão 

satisfeitos com a disponibilidade dos professores titulares/diretores de turma e com a ligação que 

estabelecem com as famílias e, também, manifestam satisfação pelo facto de os seus educandos 

frequentarem a respetiva escola e de lá terem bons amigos. Consideram que os serviços de refeitório 

e de bufete não são bons, exprimindo o mesmo em relação às instalações. Alguns encarregados de 

educação consideram que a escola não resolve bem os problemas de indisciplina. Não obstante, 

muitos pais responderam Não concordo nem discordo a questões relacionadas com os serviços de 

refeitório e de bufete, a resolução de casos de indisciplina, e 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 

(94,5%) 

Utilizo o computador na sala de 

aula todas as semanas (34,6%) 

Na minha sala os alunos portam- 

-se bem (29,1%) 

Conheço as regras de 

comportamento da escola 

(93,6%) 

Faço experiências nas aulas com 

alguma frequência (13,4%) 

Gosto do almoço que é servido na 

escola (18%) 

Gosto das atividades de 

expressão plástica que faço na 

escola (92,9%) 

 Faço experiências nas aulas com 

alguma frequência (15,9%) 
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Os alunos do 1.º ciclo (QUADRO 9) demonstram satisfação por terem vários amigos na escola, 

conhecem bem as regras de comportamento e gostam das atividades de expressão plástica que 

realizam. Quando questionados sobre a utilização do computador na sala de aula, todas as semanas, 

e sobre a realização de experiências nas aulas com alguma frequência, discordam respetivamente 

34,6% e 13,4%. Além das respostas discordantes, muitos alunos optaram por responder não concordo 

nem discordo em questões relacionadas com o comportamento, a qualidade das refeições e a 

realização de experiências em sala de aula. 

 

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 

(91,6%) 

Uso o computador na sala de 

aula com alguma frequência 

(37,6%) 

Nas aulas há um ambiente de 

tranquilidade e de respeito 

(30,2%) 

Conheço as regras de 

comportamento da escola 

(87,4%) 

Participo em clubes e projetos 

da escola (32,9%) 

O ensino nesta escola é exigente 

(26,7%) 

Conheço os critérios de 

avaliação (84%) 

As salas de aula são 

confortáveis (27,3%) 

As minhas sugestões são tidas em 

conta pelos professores e pela 

direção (25,9%) 

 

 

Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário (QUADRO 10) consideram que têm vários amigos 

na escola, que conhecem bem as regras de comportamento e os critérios de avaliação a que estão 

sujeitos. Quando questionados sobre a utilização do computador na sala de aula com frequência, a 

participação em clubes e projetos da escola e o conforto das salas de aula, discordam. As questões 

em que os alunos responderam Não concordo nem discordo relacionam-se com o ambiente de 

tranquilidade e de respeito nas aulas, com o facto de o ensino ser exigente e com a valorização das 

suas sugestões pelos professores e pela direção. 
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IV. AVALIAÇÃO DO PROCESSO PELAS ESCOLAS E PELOS 

AVALIADORES 
 
 

 

Para a melhoria contínua do processo e para a implementação e consolidação do modelo de avaliação 

externa das escolas, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência tem contado com a apreciação crítica 

das escolas e dos avaliadores, mediante a resposta a questionários de avaliação. 

 

Assim, neste segundo ciclo, deu-se continuidade a esta metodologia, tendo-se aplicado, no final do 

ano letivo de 2012-2013, questionários às 144 escolas avaliadas e aos 136 avaliadores envolvidos (80 

inspetores e 56 peritos externos). Responderam aos questionários 118 escolas (81,9%) e 106 

avaliadores (77,9 %). 

 

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 é efetuada com 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, tendo sido opção, na 

leitura das figuras, a não referência às situações de discordância e/ou de não resposta sempre que os 

respetivos valores percentuais se apresentam irrelevantes. 

 

 

4.1 Opinião das escolas avaliadas 
 

Documentos solicitados previamente às escolas 

Os dados da FIGURA 9 mostram que a quase totalidade das escolas considera que os documentos 

solicitados previamente são pertinentes, com uma percentagem de concordância total de 53,4%. No 

que se refere à adequação dos conteúdos a inserir no documento de apresentação da escola e a sua 

relação com a autoavaliação, verifica-se que este aspeto recolhe 100% de respostas favoráveis (com 

44,1% de concordância total). 
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FIGURA 9 − DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PREVIAMENTE ÀS ESCOLAS/AGRUPAMENTOS 

 

 
 

 

Nas questões de resposta aberta, as escolas sugerem que o projeto de intervenção do diretor deve 

constar do conjunto de documentos solicitados previamente. No que respeita à inserção de outros 

conteúdos no documento de apresentação da escola propõem que sejam incluídos, por exemplo, 

estudos das limitações/oportunidades exógenas, com vista à prossecução do sucesso educativo. 

 

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, 94,1% consideram que os três domínios – Resultados, Prestação 

do Serviço Educativo e Liderança e Gestão – se adequam à missão da escola. Os dados mostram que 

43,2% concordam totalmente com esta afirmação (FIGURA 10). 
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FIGURA 10 − ADEQUAÇÃO DOS DOMÍNIOS À MISSÃO DA ESCOLA 

 

 

Campos de análise incluídos em cada domínio 

Quanto à questão da relevância dos campos de análise incluídos em cada domínio, os dados da 

FIGURA 11 demonstram o predomínio da concordância, sendo de enfatizar a elevada percentagem de 

respostas de concordância total. 

 

O domínio Resultados, apesar de as respostas concordantes se situarem acima de 97% em todos os 

campos de análise - Resultados Académicos, Resultados Sociais e Reconhecimento da Comunidade -, 

é o que apresenta a maior percentagem de respostas de discordância, ainda assim pouco expressiva.  

 

Os campos de análise que sustentam o domínio Prestação do Serviço Educativo obtêm uma 

percentagem de respostas bastante favoráveis: Monitorização e Avaliação do Ensino e das 

Aprendizagens (99,1%), Práticas de ensino (99,1%) e Planeamento e Articulação (99,1%). 

 

No que concerne ao domínio da Liderança e Gestão, é de enfatizar a percentagem de concordância 

total relativamente aos campos de análise Liderança e Gestão, registando-se uma ligeira discordância 

(0,9%) relativamente à Autoavaliação e Melhoria.  
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FIGURA 11 − RELEVÂNCIA DOS CAMPOS DE ANÁLISE INCLUÍDOS EM CADA DOMÍNIO 

 

 

Preparação da escola para a avaliação 

Envolvimento dos órgãos, estruturas e outros intervenientes 

Da leitura da FIGURA 12, pode constatar-se que existe um forte envolvimento dos diferentes 

intervenientes na preparação da escola para a avaliação externa. Os dados evidenciam que o 

envolvimento de outros docentes, delegados de turma, associação de pais, representantes da 

autarquia, representantes dos pais nos conselhos de turma e associação de estudantes, foi 

ligeiramente menor. 

 

Refira-se que as escolas ao não responderem ao item sobre o envolvimento da associação de 

estudantes (28%) poderá ser devido à inexistência ou inatividade desta estrutura. 
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FIGURA 12 − ENVOLVIMENTO DOS ÓRGÃOS, ESTRUTURAS E OUTROS INTERVENIENTES  

NA PREPARAÇÃO DA ESCOLA PARA A AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

Contactos entre a escola e a IGEC 

Da leitura da FIGURA 13, constata-se que as apreciações positivas sobressaem relativamente a todos os 

itens da questão em análise. A afabilidade no trato obtém uma percentagem de concordância de 

99,1% (73,7% de concordância total), seguindo-se a clareza e adequação da informação prestada com 

98,2%. Também para a facilidade de acesso aos interlocutores da IGEC (97,5%) e resposta em tempo 

útil (95,7%), os níveis de concordância são muito elevados. É de salientar que as respostas Concordo 

Totalmente se situam acima de 70% na maioria dos itens analisados. 
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FIGURA 13 − CARACTERIZAÇÃO DOS CONTACTOS ESTABELECIDOS ENTRE A ESCOLA E A IGEC 

 

 

Visita da equipa de avaliação 

A leitura da FIGURA 14, - aspetos da visita da equipa de avaliação -, acolhe a concordância geral dos 

inquiridos. Os itens planeamento e organização, condução das entrevistas e relacionamento da 

equipa de avaliação com os seus interlocutores registam as mais elevadas percentagens de 

concordância, situando-se em 96,6% para o primeiro e 95,8% para os restantes. A duração da visita e 

as regras de constituição dos painéis apresentam percentagens de concordância ligeiramente mais 

baixas, com 94,9% para ambos os indicadores.  

 

FIGURA 14 − VISITA DA EQUIPA DE AVALIAÇÃO 
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Relatório da equipa de avaliação externa 

Da análise da FIGURA 15, respeitante ao relatório produzido pela equipa de avaliação externa, 

destacam-se os itens estrutura do relatório, adequação do estilo do discurso aos diferentes leitores 

e contributo para o plano de melhoria da escola, com níveis de concordância situados entre 89% e 

94,9%. Nos aspetos justiça das apreciações e fundamentação das classificações, é menor a 

percentagem de concordância (75,5% e 73,8%, respetivamente).  

 

FIGURA 15 − RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

Contributos do processo de avaliação externa para a autoavaliação 

A observação dos dados da FIGURA 16 permite concluir que os inquiridos consideram que o processo de 

avaliação externa constitui 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 enfatiza a importância dos referenciais (91,5% de respostas concordantes), da 

metodologia (90,7%) e dos instrumentos de trabalho (89,8%).  
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FIGURA 16 − CONTRIBUTOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA PARA A AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA 

 

 

Alterações do modelo de avaliação externa 

A leitura da FIGURA 17 evidencia uma opinião positiva das escolas relativamente às alterações 

introduzidas no modelo de avaliação externa relativamente ao primeiro ciclo de avaliação. Da 

totalidade dos respondentes, 98,3% concorda com a aplicação prévia de questionários de satisfação à 

comunidade, sendo de referir que 71,2% das respostas são de concordância total. 

 

A auscultação das autarquias em painel específico, com 92,4% de respostas concordantes, constitui 

igualmente um aspeto valorizado. 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 correspondem a 88,1%, 83,9% e 73,8%, respetivamente. 

 

FIGURA 17 − ALTERAÇÕES AO MODELO DE AVALIAÇÃO 
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Aspetos a melhorar neste modelo de Avaliação Externa das Escolas 

Os respondentes têm também a possibilidade de indicar aspetos relevantes para a melhoria do atual 

modelo de avaliação externa. As sugestões são a seguir agrupadas em diversas categorias:  

1. Relatório da equipa de avaliação – É um dos aspetos para o qual as escolas propõem sugestões 

de melhoria, designadamente: maior brevidade no envio do documento e maior 

acompanhamento da escola na sequência da avaliação externa. 

2. Questionários aplicados à comunidade educativa – As escolas referem que existe margem para 

a melhoria dos questionários, sugerindo mais tempo para a sua aplicação na escola e a 

alteração de algumas questões. 

3. Entrevistas de painel – Na realização das entrevistas são apontados alguns aspetos a melhorar, 

como a constituição dos grupos a entrevistar (auscultação do conselho pedagógico em grupo 

específico e o alargamento do número de elementos representantes, no caso dos alunos). 

4. Valor esperado – As escolas sugerem que seja facilitado o acesso à informação sobre os valores 

esperados, de forma mais atempada e com maior frequência. É também referida a 

importância de existir o valor acrescentado, de modo a valorizar o sucesso dos alunos 

resultante do trabalho das escolas. 

 

 

4.2 Opinião dos avaliadores 
 

Dos 136 avaliadores (inspetores e peritos externos) envolvidos no processo de avaliação externa, 

obtiveram-se 106 (77,9 %) respostas aos questionários. Estes questionários têm como finalidade obter 

a apreciação dos inquiridos relativamente aos aspetos que se enumeram de seguida. 

 

Preparação da avaliação externa 

De acordo com a análise da FIGURA 18 verifica-se que os avaliadores consideram positivos os aspetos 

relacionados com a preparação da avaliação externa, realçando-se os itens informação sobre a 

escola/agrupamento fornecida à equipa de avaliação, número de reuniões que a antecederam e 

assuntos tratados nas reuniões, que apresentam uma percentagem de satisfação superior a 90%. Em 

relação ao item formação dos avaliadores, a percentagem de concordância é de 86,8%. Este 

indicador regista 11,3% de opiniões desfavoráveis 
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FIGURA 18 − PREPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

Documentos solicitados previamente às escolas/agrupamentos 

Os avaliadores na generalidade concordam com a documentação que é solicitada previamente às 

escolas (FIGURA 19). Para 98,1% dos avaliadores os documentos solicitados são pertinentes e para 

94,4% os conteúdos a inserir no «documento de apresentação da escola» são adequados à 

autoavaliação da escola. 

 

FIGURA 19 − DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PREVIAMENTE ÀS ESCOLAS/AGRUPAMENTOS 
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 Ainda neste âmbito, os avaliadores sugerem a possibilidade de solicitar outros documentos 

previamente às escolas: 

1. Planificações (longo e curto prazo); 

2. Atas de reuniões de avaliação, de departamentos, conselho pedagógico e conselho geral;  

3. Matrizes de instrumentos de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa e critérios de 

avaliação;  

4. Documentos estatísticos da escola;  

5. Planos de ação do diretor e estruturas intermédias, de melhoria e de formação do pessoal 

docente e não docente;  

6. Documentos relativos à monitorização das práticas letivas. 

 

Visita às escolas  

A FIGURA 20 evidencia que os itens 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 elevados níveis de concordância, situados entre 98,2% e 100%. Os itens duração da 

visita, organização da visita e regras de constituição dos painéis de entrevistados, apresentam 

percentagens de concordância de 75,5%, 85% e 88,7% respetivamente, predominando em todas as 

situações as respostas Concordo. 

 

A maior percentagem de Discordo verifica-se nos itens duração da visita (24,5%), organização da 

visita (15%) e regras de constituição dos grupos de entrevistados (11,3%). 

 

FIGURA 20 − VISITA ÀS ESCOLAS 
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Equipa de avaliação 

A leitura dos dados da FIGURA 21 demonstra que os avaliadores estão de acordo com a dimensão da 

equipa de avaliação e valorizam a articulação e a interação entre os membros da equipa, com 99,1% 

de concordância.  

 

FIGURA 21 − EQUIPA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Quadro de referência da avaliação externa 

A totalidade dos avaliadores que responderam ao questionário concordam com o quadro de 

referência da avaliação externa, conforme se pode observar na FIGURA 22.  

 

FIGURA 22 − QUADRO DE REFERÊNCIA DA AVALIAÇÃO EXTERNA 
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Ainda no âmbito do quadro de referência da avaliação externa (FIGURA 23), os avaliadores 

demonstram concordância com os campos de análise que integram cada um dos três domínios. A 

percentagem de concordância situa-se entre 94,4% e 99,1%, sendo de referir que a concordância total 

é igualmente predominante, com exceção do campo de análise Reconhecimento da comunidade.   

 

FIGURA 23 − RELEVÂNCIA DOS CAMPOS DE ANÁLISE INCLUÍDOS EM CADA DOMÍNIO 

 

 

Escala de avaliação 

A FIGURA 24 evidencia que a maioria dos avaliadores considera a escala de avaliação adequada. O 

item níveis de classificação apresenta uma concordância de 85,9%, o texto de explicitação do 

significado dos níveis de classificação de 63,2% e os critérios de avaliação de cada domínio de 58,5%. 

No entanto, esta dimensão é a que regista uma percentagem de discordância mais significativa: 

11,3% nos níveis de classificação, 34% no item texto de explicitação do significado dos níveis de 

classificação e 37,7% no de critérios de avaliação de cada domínio.  

 

58,5 

55,7 

41,5 

58,5 

63,2 

60,4 

57,6 

54,7 

59,4 

39,7 

40,6 

52,9 

39,7 

35,9 

37,8 

41,5 

44,4 

37,8 

0,9 

2,8 

4,7 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

1,9 

Resultados académicos 

Resultados sociais 

Reconhecimento da comunidade 

Planeamento e articulação 

Práticas de ensino 

Monitorização e avaliação do ensino e das 
aprendizagens 

Liderança 

Gestão 

Autoavaliação e melhoria 

R
e
su

lt
a
d
o
s 

P
re

st
a
ç
ã
o
 d

o
 s

e
rv

iç
o
 

e
d
u
c
a
ti

v
o
  

L
id

e
ra

n
ç
a
 e

 g
e
st

ã
o
  

Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente Não respondeu 



  
  
 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2012-2013 − RELATÓRIO 

54 

FIGURA 24 − ESCALA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Alterações do modelo de avaliação externa 

A FIGURA 25 mostra que os avaliadores estão de acordo relativamente às alterações introduzidas ao 

modelo de avaliação externa. As percentagens mais significativas de concordância sobressaem nos 

itens redução de cinco para três domínios de análise (89,6%) e indicação do valor esperado dos 

resultados das escolas (85,8%). Seguem-se os indicadores aplicação prévia de questionários de 

satisfação  à comunidade (84,9%), introdução de um novo nível na escala de classificação (68,9%) e, 

por último, o item auscultação das autarquias em painel específico, com 56,6% de concordância. 

 

FIGURA 25 − ALTERAÇÕES AO MODELO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 

 

33,0 

17,9 

12,3 

52,9 

45,3 46,2 

9,4 

27,4 29,2 

1,9 

6,6 
8,5 

2,8 2,8 3,8 

Níveis de classificação Texto de explicitação do 
significado dos níveis de 

classificação 

Critérios de avaliação de 
cada domínio 

Concordo totalmente 

Concordo 

Discordo 

Discordo totalmente 

Não respondeu 

46,2 

36,8 

33,0 

21,7 

29,3 

43,4 

48,1 

52,8 

34,9 

39,6 

7,6 

12,3 

7,6 

38,7 

22,6 

0,9 
2,8 1,9 

6,6 

1,9 2,8 3,8 2,8 1,9 

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 2012-2013 − RELATÓRIO 

55 

Aspetos a melhorar neste modelo de Avaliação Externa das Escolas 

Neste item apresentam-se os aspetos identificados pelos avaliadores que, na sua perspetiva, possam 

futuramente sustentar o desenvolvimento e aperfeiçoamento do atual modelo de avaliação externa 

de escolas. Entre outros, destacam-se os seguintes: 

1- Cálculo dos valores esperados para três anos letivos sequenciais; 

2- Introdução do valor acrescentado; 

3- Observação da prática letiva; 

4- Maior investimento na formação dos avaliadores. 
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V. AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS PORTUGUESAS NO 

ESTRANGEIRO 
 

 

Em dezembro de 2012 o programa de avaliação externa das escolas abrangeu, pela primeira vez, uma 

escola portuguesa no estrangeiro. Com efeito, o Despacho n.º 7433/2012, de 30 de maio, incumbiu a 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência de realizar uma intervenção na Fundação Escola Portuguesa de 

Macau, a qual compreendeu a avaliação da Escola Portuguesa de Macau.  

 

 

5.1 A Avaliação da Escola Portuguesa de Macau 
 

A avaliação da Escola Portuguesa de Macau foi concretizada com o recurso ao modelo de avaliação 

externa de escolas utilizado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência em Portugal continental. 

Porém, atendendo à excecionalidade da intervenção e às especificidades que caracterizam esta 

Escola e, de uma forma geral, as escolas portuguesas no estrangeiro, foram realizadas algumas 

adequações ao referido modelo. 

Tais alterações incidiram na agenda dos trabalhos e na metodologia utilizada pela equipa de 

avaliadores, conforme se indica: 

 A constituição dos grupos de entrevistados foi ajustada de modo a integrar o conselho de 

administração, a assembleia da comunidade educativa e os representantes da Direção de 

Serviços de Educação e Juventude de Macau, da Região Administrativa Especial de Macau; 

 A observação da prática letiva, com suporte em grelha de observação, integrou a metodologia 

para recolha de informação; 

 O trabalho na Escola terminou com a realização de duas sessões, a primeira destinada à 

direção e a outra aberta à comunidade educativa, para apresentação da informação de 

retorno sobre a avaliação efetuada.  

A classificação de Excelente atribuída aos três domínios, confirma a eficácia da ação da Escola, no 

que respeita à Prestação do serviço educativo e à Liderança e gestão, com um impacto consistente 

nos Resultados alcançados. 

 

 

 

 

 

 

http://dre.pt/pdf2sdip/2012/05/105000000/1947919479.pdf
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VI. DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DAS 

ESCOLAS 
 

6.1 Avaliação externa em 2013-2014 
 
No ano letivo 2013-2014 estarão em processo de avaliação externa 137 agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas, com a distribuição regional representada no QUADRO 12.  

 
QUADRO 12 − ESCOLAS EM AVALIAÇÃO EM 2013-2014 

Área territorial de inspeção 

Tipologia  

Totais 

Agrupamentos de escolas Escolas não agrupadas 

Norte 44 11 55 

Centro 23 7 30 

Sul 42 10 52 

TOTAIS 109 28 137 

  

 
A seleção destas 137 escolas obedeceu aos seguintes critérios: escolas avaliadas há mais tempo; 

escolas com classificações mais baixas no primeiro ciclo de avaliação externa; e escolas cuja 

estrutura orgânica não tenha sido alterada nos últimos dois anos. 

 

No âmbito do segundo ciclo de avaliação externa foram avaliadas 12 escolas na fase de 

experimentação, 231 escolas em 2011-2012 e 144 escolas em 2012-2013. 

 

À semelhança da avaliação externa realizada na Escola Portuguesa de Macau, em 2013-2014 será 

realizada a avaliação externa da Escola Portuguesa de Luanda e da Escola Portuguesa de Moçambique 

– Centro de Ensino e Língua Portuguesa (Maputo). 

 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/Relatorios/AEE_06_RELATORIO_GT.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/07&auxID=
http://www.ige.min-edu.pt/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/03/07&auxID=
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VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A AVALIAÇÃO 

EXTERNA DAS ESCOLAS EM 2012-2013 
 

 

Apresentam-se neste capítulo algumas considerações gerais sobre a avaliação externa das escolas 

realizada no ano letivo de 2012-2013, nomeadamente: as classificações atribuídas nos três domínios, 

a análise das asserções apresentadas nos relatórios de escola, a análise das respostas aos 

questionários de satisfação aplicados aos principais intervenientes da comunidade educativa e a 

avaliação do processo pelas escolas e pelos avaliadores. 

 

 

7.1 Avaliação dos domínios e análise das asserções 
 

A análise dos níveis de classificação atribuídos, assim como dos pontos fortes e das áreas de melhoria 

assinalados nos relatórios de escola, permitem concluir o seguinte: 

 As escolas avaliadas registaram uma preponderância do nível Bom nos três domínios em 

avaliação - Resultados, Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão. Nos dois últimos 

domínios, metade das escolas obtiveram essa classificação; 

 No domínio Resultados predominam as classificações de Bom e Suficiente e nos domínios 

Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão as classificações atribuídas apresentam 

percentagens semelhantes nos níveis Muito Bom, Bom e Suficiente. 

 A classificação de Suficiente tem um peso mais significativo no domínio Resultados e a de 

Insuficiente é inexpressiva, registando-se apenas a atribuição desta classificação numa 

escola; 

 Foi atribuída a classificação de Excelente aos três domínios em avaliação na Escola 

Portuguesa de Macau;  

 No domínio Resultados, nos campos de análise Resultados académicos e Resultados socias 

registou-se a maior frequência de áreas de melhoria, sendo no indicador Qualidade do sucesso 

(no primeiro campo de análise) que se observaram mais asserções. É no entanto de destacar, 

a predominância de pontos fortes nos campos de análise Resultados sociais e Reconhecimento 

da comunidade, aos quais correspondem, no primeiro, mais asserções relacionadas com a 

Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades e, no segundo, com o 

Contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente e com o 

Cumprimento das regras e disciplina. 

 No domínio Prestação do serviço educativo, apesar de se observar um número significativo de 

pontos fortes, as áreas de melhoria superam essas asserções. É no campo de análise Práticas 
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de ensino que as áreas de melhoria predominam, seguindo-se o Planeamento e articulação e 

a Monitorização e avaliação do ensino e das aprendizagens.  

 Os relatórios de escola referem frequentemente as áreas-chave para o desenvolvimento das 

escolas e que os avaliadores consideram ser prioritárias nos processos de melhoria:  

 práticas de acompanhamento, monitorização e observação da atividade letiva em sala 

de aula, enquanto estratégia direcionada para a melhoria do ensino, da aprendizagem 

e dos resultados dos alunos; 

 articulação curricular, horizontal e vertical, entre as diferentes áreas ou disciplinas e 

níveis/ciclos, respetivamente, de forma a promover a sequencialidade das 

aprendizagens; 

 planeamento estruturante, tendo em vista o desenvolvimento organizacional e 

profissional, com enfoque na Prestação do Serviço Educativo, bem como a clareza e 

pertinência de objetivos, metas e estratégias, são referenciados como prioritários 

para assegurar um serviço educativo de qualidade.  

 No domínio da Liderança e Gestão as asserções relativas aos pontos fortes superam as 

assinaladas como áreas de melhoria. São os referentes Visão estratégica e fomento do sentido 

de pertença e de identificação com a escola e Desenvolvimento de projetos, parcerias e 

soluções inovadoras que registam o maior número de asserções assinaladas como pontos 

fortes. 

 Ainda quanto à Liderança e Gestão, e tendo em conta os campos de análise deste domínio, o 

da Autoavaliação e melhoria regista um elevado número de asserções relacionadas com áreas 

de melhoria. Neste sentido, a consolidação do processo de autoavaliação e o 

acompanhamento, a monitorização e a avaliação da eficácia das medidas implementadas são 

aspetos frequentemente mencionados nos relatórios de escola como áreas prioritárias de 

melhoria. 

 

 

7.2 Respostas aos questionários de satisfação 
 

Os resultados da aplicação dos questionários de satisfação à comunidade educativa revelam, no 

geral, 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 item em causa. 

 A maioria dos alunos demostra satisfação por ter vários amigos na escola e concorda que 

conhece bem as regras de comportamento. Os alunos do 1.º ciclo do ensino básico gostam das 

atividades de expressão plástica que realizam na escola e os dos 2.º e 3.º ciclos e ensino 

secundário conhecem os critérios de avaliação. 
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 Os alunos revelam menores graus de satisfação relativamente à frequência com que utilizam 

o computador; com que realizam experiências nas aulas (os do 1.º ciclo); com que participam 

em clubes e projetos e com o conforto das salas de aula (os dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino 

secundário).  

 O pessoal docente e não docente afirma gostar de trabalhar na escola e manifesta-se 

satisfeito com a disponibilidade da direção. No caso dos docentes, a estes aspetos junta-se a 

concordância com a abertura da escola ao exterior e os não docentes destacam 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 de 

recreio. 

 São elevados os níveis de satisfação manifestados pelos pais e encarregados de educação: 

 no que respeita à educação pré-escolar, gostam que os filhos frequentem os jardins 

de infância (JI), expressam satisfação com o desenvolvimento das crianças e 

consideram que o JI é limpo. Alguns pais manifestam-se menos satisfeitos com a 

pouca participação dos seus educandos em atividades fora do JI e com as instalações. 

Globalmente apresentam níveis de satisfação superiores aos dos restantes pais; 

 relativamente aos ensinos básico e secundário, os pais expressam maior concordância 

relativamente à disponibilidade dos professores/diretores de turma e a ligação que 

estabelecem com as famílias, ao facto de os seus educandos terem bons amigos na 

escola e gostam que os seus filhos frequentem a escola. Consideram, no entanto, que 

os serviços de refeitório e de bufete não são bons, exprimindo o mesmo em relação às 

instalações. Alguns encarregados de educação consideram que a escola não resolve 

bem os problemas de indisciplina. 

 

 

7.3 Avaliação do processo pelas escolas e pelos avaliadores 
 

No que concerne à avaliação do processo, pelas escolas, a análise dos dados recolhidos mediante a 

aplicação de questionários revela níveis de concordância, globalmente, muito elevados no que 

respeita: 

 à adequação dos três domínios do quadro de referência da avaliação externa à missão 

da escola e a relevância dos campos de análise incluídos em cada domínio; 

 ao envolvimento do diretor, do conselho pedagógico, da equipa de autoavaliação, dos 

departamentos curriculares e dos diretores de turma na preparação da avaliação 

externa; 
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 aos contactos estabelecidos com a IGEC no que se refere à afabilidade no trato, à 

clareza e adequação da informação prestada, à facilidade de acesso aos interlocutores 

e à resposta em tempo útil; 

 à adequação dos aspetos relacionados com a visita da equipa de avaliação - 

planeamento e organização, relacionamento da equipa de avaliação com os seus 

interlocutores, regras de constituição dos painéis de entrevistas, condução das 

entrevistas e duração da visita à escola; 

 à estrutura do relatório elaborado pela equipa de avaliação externa, à adequação do 

estilo do discurso aos diferentes leitores e ao contributo para o plano de melhoria da 

escola; 

 ao contributo positivo do processo de avaliação externa para a autoavaliação das 

escolas quanto aos referenciais, à metodologia e aos instrumentos de trabalho;   

 às alterações introduzidas no modelo de avaliação externa, relativamente ao primeiro 

ciclo de avaliação, relativamente à aplicação prévia de questionários de satisfação à 

comunidade e à auscultação das autarquias em entrevista específica.      

 

Destacam-se, contudo, por traduzirem níveis de concordância menores, os aspetos referentes: 

  à justiça das apreciações e à fundamentação das classificações nos relatórios de 

escola; 

 à redução de cinco para três domínios do quadro de referência considerando as 

alterações efetuadas ao modelo de avaliação externa. 

 

Relativamente à avaliação do processo, pelos avaliadores, das respostas aos questionários também 

se observa níveis de concordância elevados com a generalidade dos itens, designadamente quanto: 

 à preparação da avaliação externa, sobretudo no que diz respeito à informação sobre 

a escola fornecida à equipa de avaliação, aos assuntos tratados nas reuniões e, ainda, 

quanto ao número de reuniões que antecederam a visita à escola; 

 à pertinência dos documentos solicitados previamente às escolas e a adequação à 

autoavaliação dos conteúdos a inserir no documento de apresentação da escola; 

 aos aspetos relacionados com a visita às escolas, desde a disponibilidade da direção 

para responder às solicitações da equipa, o relacionamento entre os membros da 

equipa e os interlocutores da escola e a adequação da condução das entrevistas; 

 à operacionalidade da equipa de avaliação, considerando a sua dimensão e a 

articulação e interação entre os seus membros; 



  
  
 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2012-2013 − RELATÓRIO 

62 

 à clareza e adequação da formulação dos quatro objetivos da AEE, à adequação à 

missão da escola dos três domínios do quadro de referência e, também, à 

concordância com os campos de análise que contemplam as valências fundamentais; 

 às alterações ao modelo de avaliação externa das escolas no que concerne à redução 

de cinco para três domínios de análise, à indicação do valor esperado dos resultados 

das escolas e à aplicação prévia de questionários de satisfação à comunidade. 

 

Foram, também, mencionados pelos avaliadores níveis de concordância mais baixos no que respeita: 

 ao texto de explicitação do significado dos níveis de classificação e aos critérios de 

avaliação de cada domínio na escala de avaliação; 

 às alterações introduzidas ao modelo de avaliação externa das escolas relativamente à 

auscultação das autarquias em entrevista específica.  
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VIII. RECOMENDAÇÕES 
  

 

Numa perspetiva de melhoria do processo e tendo em consideração os dados anteriormente 

apresentados, bem como a gestão dos recursos disponíveis e a missão da Inspeção-Geral da Educação 

e Ciência, consideram-se relevantes para o aperfeiçoamento da avaliação externa das escolas os 

seguintes aspetos: 

1- Construção de modelos para comparação estatística dos resultados académicos em escolas de 

contexto análogo (valores esperados) para três anos letivos sequenciais, incluindo o ano letivo 

imediatamente anterior ao da intervenção; 

2- Introdução do valor acrescentado; 

3- Observação da prática letiva enquanto metodologia de recolha de informação; 

4- Continuação do investimento na formação dos avaliadores, em áreas relacionadas com o 

quadro de referência da avaliação externa das escolas. 

 

 

IX. PROPOSTAS PARA A TUTELA 
 

 

Tal como é referido nos documentos de enquadramento da avaliação externa das escolas, 

disponibilizados na página eletrónica da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, em particular no que 

estipula a elaboração de um plano de melhoria da escola, esta ação deve ser complementada pela 

atuação da administração educativa, sob as modalidades de contratualização, de acompanhamento, 

de apoio, de incentivo ou de intervenção mais incisiva, conforme as situações específicas de cada 

escola e as opções da tutela. 

 
 
 

X. INDICADORES PARA A MELHORIA 
 

 

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa de avaliação externa das escolas estão 

dependentes da recolha, sistematização e análise de indicadores que remetam para o impacto do 

mesmo na melhoria efetiva da qualidade do funcionamento das escolas, em geral, e das 

aprendizagens de crianças e alunos, em particular. 
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Para além dos indicadores já contemplados no presente relatório, importa também reforçar a recolha 

sistemática e intencional de outros respeitantes aos desempenhos das escolas, nomeadamente sobre 

os resultados dos alunos. Este facto poderá contribuir para uma maior adequação da variabilidade da 

duração dos ciclos de avaliação, no que se refere ao intervalo entre duas avaliações da mesma 

escola. Tal como previsto no relatório final de 2011 do grupo de trabalho para a avaliação externa 

das escolas, a variabilidade da duração dos ciclos de avaliação: Na definição deste intervalo, dever-

se-á combinar a consideração do tempo decorrido desde a última avaliação externa com outros 

critérios, designadamente as classificações obtidas na anterior avaliação externa ou a evolução 

recente dos resultados dos alunos, aferidos pela avaliação externa das aprendizagens (página 51 do 

relatório final de 2011 do grupo de trabalho). 
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ANEXO 1 – Escolas e agrupamentos de escolas avaliados 

em 2012-2013 
 

Área territorial de inspeção do Norte 

Agrupamento de Escolas Abel Botelho (Tabuaço)  

Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho o 
Magriço (Penedono)  

Agrupamento de Escolas André Soares (Braga)  

Agrupamento de Escolas António Feijó (Ponte de 
Lima)  

Agrupamento de Escolas Clara de Resende 
(Porto)  

Agrupamento de Escolas Coelho e Castro (Santa 

Maria da Feira)   

Agrupamento de Escolas D. António Ferreira 
Gomes (Penafiel)  

Agrupamento de Escolas D. Pedro I (Vila Nova 
de Gaia)  

Agrupamento de Escolas da Agrela e Vale do 
Leça (Santo Tirso)  

Agrupamento de Escolas da Madalena (Vila Nova 
de Gaia)   

Agrupamento de Escolas de Águas Santas (Maia)  

Agrupamento de Escolas de Alfena (Valongo)  

Agrupamento de Escolas de Barroselas (Viana do 

Castelo)    

Agrupamento de Escolas de Canedo (Santa 
Maria da Feira)  

Agrupamento de Escolas de Carrazeda de 
Ansiães   

Agrupamento de Escolas de Darque (Viana do 
Castelo)  

Agrupamento de Escolas de Eiriz (Paços de 
Ferreira)  

Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à 
Cinta  

Agrupamento de Escolas de Gondomar  

Agrupamento de Escolas de Lordelo (Paredes)  

Agrupamento de Escolas de Mogadouro  

Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho 
(Valença)  

Agrupamento de Escolas de Pedrouços (Maia)  

Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste    

Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena  

Agrupamento de Escolas de Ribeirão (Vila Nova 
de Famalicão)  

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto 
(Gondomar)  

Agrupamento de Escolas de Sande (Marco de 
Canaveses)  

Agrupamento de Escolas de Santa Marta de 
Penaguião  

Agrupamento de Escolas de São João da 
Pesqueira  

Agrupamento de Escolas de São Martinho 
(Santo Tirso)  

Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro  

Agrupamento de Escolas de Vale de São Torcato 
(Guimarães)  

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus 
(Valongo)  

Agrupamento de Escolas de Valpaços   

Agrupamento de Escolas de Vila D´Este (Vila 
Nova de Gaia)  

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Cerveira  

Agrupamento de Escolas de Vimioso  

Agrupamento de Escolas do Cerco (Porto)  

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de 

Vasconcelos (Tarouca)  

Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra 
- Filho (Porto)  

Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto 
(Cinfães)   

Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira 
(Armamar)  

Agrupamento de Escolas Miguel Torga 
(Sabrosa)  

Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha 
(Porto)  

Agrupamento de Escolas Prof. António 
da Natividade (Mesão Frio)     

Agrupamento de Escolas Soares dos Reis (Vila 
Nova de Gaia)  

Agrupamento de Escolas Tenente Coronel Adão 
Carrapatoso (Vila Nova de Foz Côa)  

Agrupamento de Escolas Vieira Araújo (Vieira do 
Minho)  

Escola Básica da Ponte, Vila das Aves (Santo 
Tirso)  

Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento 
(Santo Tirso)  

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses   

Escola Profissional de Arqueologia do Freixo 
(Marco de Canaveses)  

Escola Secundária de Amarante  

Escola Secundária de Barcelinhos (Barcelos)  

Escola Secundária de Vila Verde  

Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira 
Alves, Valadares (Vila Nova de Gaia)  

Escola Secundária José Régio (Vila do Conde)  

Escola Secundária Prof. Doutor Flávio F. Pinto 
Resende (Cinfães)   

 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_AbelBotelho_Tabuaco_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_AlvaroCoutinho_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_AlvaroCoutinho_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Andre_Soares_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Antonio_Feijo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Antonio_Feijo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Clara_Resende_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Clara_Resende_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_CoelhoCastro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_CoelhoCastro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_DAntFerreiraGomes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_DAntFerreiraGomes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_D.Pedro_I_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_D.Pedro_I_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Agrela_Vale_Leca_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Agrela_Vale_Leca_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Madalena_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Madalena_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_AguasSantas_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Alfena_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Barroselas_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Barroselas_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Canedo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Canedo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Carrazeda_Ansiaes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Carrazeda_Ansiaes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Darque_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Darque_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Eiriz_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Eiriz_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Freixo_Espada_Cinta_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Freixo_Espada_Cinta_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Gondomar_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Lordelo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Mogadouro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_MuralhasMinho_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_MuralhasMinho_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Pedroucos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Penafiel_Sudeste_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Ribeira_Pena_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Ribeirao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Ribeirao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_RioTinto_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_RioTinto_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Sande_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Sande_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Sta_Marta_Penaguiao.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Sta_Marta_Penaguiao.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_SJoaoPesqueira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_SJoaoPesqueira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Sao_Martinho_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Sao_Martinho_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Terras_Bouro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Sao_Torcato_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Sao_Torcato_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Vallis_Longus_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Vallis_Longus_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Valpacos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_VilaDEste_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_VilaDEste_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_VilaNovaCerveira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_VilaNovaCerveira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Vimioso_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Cerco_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_DrJoseLeiteVasconcelos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_DrJoseLeiteVasconcelos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Leonardo_Coimbra_Filho_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Leonardo_Coimbra_Filho_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_General_Serpa_Pinto_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_General_Serpa_Pinto_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_GomesTeixeira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_GomesTeixeira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Miguel_Torga_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Miguel_Torga_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_PeroVazCaminha_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_PeroVazCaminha_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_ProfAntonioNatividade_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_ProfAntonioNatividade_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_ProfAntonioNatividade_RC.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Soares_Reis_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Soares_Reis_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Tenente_Coronel_Adao_Carrapatoso_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_Tenente_Coronel_Adao_Carrapatoso_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_VieiraAraujo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_AE_VieiraAraujo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_EB_Ponte_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_EB_Ponte_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_EP_Agricola_Conde_S.Bento_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_EP_Agricola_Conde_S.Bento_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_EP_Agric.Desenv.Rural_Marco_Canaveses_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_EP_Agric.Desenv.Rural_Marco_Canaveses_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_EP_Arqueologia%20Freixo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_EP_Arqueologia%20Freixo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_ES_Amarante_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_ES_Barcelinhos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_ES_VilaVerde_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_ES_Dr_Joaquim_Ferreira_Alves_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_ES_Dr_Joaquim_Ferreira_Alves_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_ES_Jose_Regio_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_ES_Dr_Flavio_F_Pinto_Resende_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Norte/AEE_2013_ES_Dr_Flavio_F_Pinto_Resende_R.pdf
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Área territorial de inspeção do Centro 

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da 
Figueira da Foz  

Agrupamento de Escolas de Almeida  

Agrupamento de Escolas de Anadia   

Agrupamento de Escolas de Batalha    

Agrupamento de Escolas de Branca 
(Albergaria-a-Velha)  

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal  

Agrupamento de Escolas de Castro Daire  

Agrupamento de Escolas de Mêda  

Agrupamento de Escolas de Mortágua  

Agrupamento de Escolas de Oliveira de 
Frades  

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro  

Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande  

Agrupamento de Escolas de Penalva do 
Castelo  

Agrupamento de Escolas de Sabugal  

Agrupamento de Escolas de Sertã  

Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga  

 

Agrupamento de Escolas de Soure  

Agrupamento de Escolas de Trancoso  

Agrupamento de Escolas de Vila de Rei  

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares    

Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro 
(Penela)  

Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya 
Barreto (Castanheira de Pera)  

Agrupamento de Escolas José Silvestre 
Ribeiro (Idanha-a-Nova)  

Agrupamento de Escolas Padre José Augusto 
da Fonseca (Aguiar da Beira)   

Agrupamento de Escolas Pedro Álvares 
Cabral (Belmonte)  

Escola Artística do Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian (Aveiro)   

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Vagos  

Escola Secundária Viriato, Abraveses (Viseu)  

 

 

 

Área territorial de inspeção do Lisboa e Vale do Tejo 

Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro 
(Oeiras)  

Agrupamento de Escolas Avelar Brotero 
(Odivelas)   

Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente 
(Lourinhã)  

Agrupamento de Escolas D. Sancho I - 
Pontével (Cartaxo)  

Agrupamento de Escolas da Alapraia 
(Cascais)  

Agrupamento de Escolas da Apelação 

(Loures)   

Agrupamento de Escolas da Benedita 
(Alcobaça)  

Agrupamento de Escolas Damião de Goes 
(Alenquer)   

Agrupamento de Escolas de Alhandra, 
Sobralinho e São João dos Montes (Vila 
Franca de Xira)  

Agrupamento de Escolas de Azeitão (Setúbal)  

Agrupamento de Escolas de Carcavelos 
(Cascais)   

Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso 
(Vila Franca de Xira)  

Agrupamento de Escolas do Vale da Amoreira 
(Moita)  

Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa  

Agrupamento de Escolas Gil Paes (Torres 
Novas)  

Agrupamento de Escolas Luís António Verney 
(Lisboa)  

Agrupamento de Escolas Manuel da Maia 
(Lisboa)  

Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres 
(Lisboa)   

Agrupamento de Escolas Paulo da Gama 
(Seixal)  

Agrupamento de Escolas Piscinas - Olivais 
(Lisboa)  

Agrupamento de Escolas Vasco Santana 
(Odivelas)  

Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (Almada)   

Escola Secundária de Caneças (Odivelas)  

http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_ZUrbanaFFoz_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_ZUrbanaFFoz_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Almeida_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Anadia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Batalha_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Branca_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Branca_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Carregal_Sal_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_CastroDaire_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Meda_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Mortagua_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_OliveiraFrades_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_OliveiraFrades_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Oliveira_Bairro_%20R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Pedrogao_Grande_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Penalva_Castelo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Penalva_Castelo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Sabugal_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Serta_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_SeverVouga_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Soure_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Trancoso_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Vila_de_Rei_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_VilaNovaPoiares_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_VilaNovaPoiares_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Infante_D_Pedro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Infante_D_Pedro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Bissaya%20Barreto_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_Bissaya%20Barreto_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_JoseSilvestreRibeiro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_JoseSilvestreRibeiro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_PadreJoseAugFonseca_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_PadreJoseAugFonseca_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_PedroAlvCabral_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_AE_PedroAlvCabral_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_EArtisticaMusica_Aveiro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_EArtisticaMusica_Aveiro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_EP_Vagos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_EP_Vagos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Centro/AEE_2013_ES_Viriato_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Aquilino_Ribeiro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Aquilino_Ribeiro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Avelar_Brotero_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Avelar_Brotero_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_DLourencoVicente_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_DLourencoVicente_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_D_Sancho_I_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_D_Sancho_I_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Alapraia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Alapraia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Apelacao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Apelacao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Benedita_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Benedita_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Damiao_Goes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Damiao_Goes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Alhandra_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Alhandra_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Alhandra_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Azeitão_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Carcavelos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Carcavelos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Bom_Sucesso_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Bom_Sucesso_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_ValeAmoreira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_ValeAmoreira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Fernando_Pessoa_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_GilPaes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_GilPaes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Luis_Antonio_Verney_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Luis_Antonio_Verney_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_ManuelMaia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_ManuelMaia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Patricio_Prazeres_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Patricio_Prazeres_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE2013_AE_Paulo_da_Gama_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE2013_AE_Paulo_da_Gama_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Piscinas_Olivais_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Piscinas_Olivais_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Vasco_Santana_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Vasco_Santana_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_Cacilhas_Tejo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES%20Caneças_R.pdf
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Agrupamento de Escolas de Fazendas de 
Almeirim (Almeirim)  

Agrupamento de Escolas de Ferreira do 
Zêzere  

Agrupamento de Escolas de Mafra  

Agrupamento de Escolas de Marinhais 

(Salvaterra de Magos)  

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia (Loures)  

Agrupamento de Escolas do Alto Concelho da 
Azambuja  

 

Escola Secundária de Odivelas  

Escola Secundária Dom Manuel Martins 
(Setúbal)   

Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva 
Ferreira (Rio Maior)  

Escola Secundária Dr. José Afonso, Arrentela 

(Seixal)   

Escola Secundária João de Barros, Corroios 
(Seixal)    

Escola Secundária Pedro Nunes (Lisboa)  

 

Área territorial de inspeção do Alentejo e Algarve 

Agrupamento de Escolas D. José I (Vila Real de 
Santo António)   

Agrupamento de Escolas de Albufeira   

Agrupamento de Escolas de Alcoutim    

Agrupamento de Escolas de Arraiolos  

Agrupamento de Escolas de Arronches  

Agrupamento de Escolas de Bemposta 

(Portimão)  

Agrupamento de Escolas de Borba  

Agrupamento de Escolas de Campo Maior  

Agrupamento de Escolas de Castro Marim  

Agrupamento de Escolas de Mora  

Agrupamento de Escolas de Nisa  

Agrupamento de Escolas de São Teotónio 
(Odemira)  

 

Agrupamento de Escolas de Sines   

Agrupamento de Escolas de Sousel  

Agrupamento de Escolas de Torrão (Alcácer do 
Sal)  

Agrupamento de Escolas de Vidigueira  

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Milfontes (Odemira)  

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 
(São Brás de Alportel)   

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Elvas  

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Évora  

Agrupamento de Escolas Rio Arade (Lagoa)   

Escola Secundária Poeta Al Berto (Sines)  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_FazendasAlmeirim_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_FazendasAlmeirim_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Ferreira_Zêzere_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Ferreira_Zêzere_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Mafra_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Marinhais_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Marinhais_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Sta_Iria%20Azoia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Sta_Iria%20Azoia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Alto_Concelho_Azambuja_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_AE_Alto_Concelho_Azambuja_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_Odivelas_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_D_Manuel_Martins_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_D_Manuel_Martins_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_D_%20Augusto_Cesar_Silva_Ferreira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_D_%20Augusto_Cesar_Silva_Ferreira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_Dr_Jose_Afonso_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_Dr_Jose_Afonso_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_Joao_Barros_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_Joao_Barros_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013-Lisboa/AEE_2013_ES_Pedro_Nunes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_DJoseI_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_DJoseI_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Albufeira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Alcoutim_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Arraiolos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Arronches_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Bemposta_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Bemposta_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Borba_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_CampoMaior_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Castro_Marim_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Mora_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Nisa_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_S_Teotonio_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_S_Teotonio_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Sines_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Sousel_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Torrao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Torrao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Vidigueira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_VNMilfontes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_VNMilfontes_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_JoseBelchiorViegas_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_JoseBelchiorViegas_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_N1_Elvas_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Evora_N1_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_AE_Rio_Arade_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2013_AlentejoAlgarve/AEE_2013_ES_PoetaAlBerto_R.pdf
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ANEXO 2 – Questionários de satisfação – 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. 



  
  
 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2012-2013 − RELATÓRIO 

72 

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 – Educação Pré-Escolar  

 

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 
(JI) 

  

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

                        

      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 
Escola 

  
 

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. 
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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 2012-2013 
 

 

 

ANEXO 4A – Inspetores  

Sede IGEC 

Helena Afonso Maria Margarida Paulo 

Jorge Morais Pedro Valadares 

João Nunes  

 

Área territorial de inspeção do Norte  

Abílio Brito  Manuel Eugénio 

Adriano Silva  Maria da Graça Costa 

Ana Paula Silva  Maria Filomena Vidal 

António Patrício  Maria José Rangel 

Augusto Lima Rocha  Maria Judite Cruz 

Cremilda Alves  Maria Madalena Moreira 

João Pereira da Silva  Maria Manuela Alves 

João Paulo Gomes  Maria Manuela Parente 

José Leonel Afonso Maria Manuela Ribeiro 

José Manuel Martins Maria Pia Barroso 

José Moreira Maria Teresa Ribeiro 

José Sevivas Martins  Maria Zita Nunes 

Luís Lobo Ramiro Santos 

Luís Rodrigues  Rosa Maria Paulo 

Luísa Teixeira Vitor Rosa 

 

Área territorial de inspeção do Centro  

Adelino Cardoso Jorge Sena 

Carlos Heitor Rodrigues  José Lebre 

Cristina Lemos Manuel Branco Silva 

Eduardo Oliveira  Maria da Conceição Simões  

Fernando Vasconcelos Maria de Lurdes Campos 

Ilda Monteiro  Pedro Gerardo 

Joaquim Brigas Ulisses Quevedo 

 



  
  
 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2012-2013 − RELATÓRIO 

90 

Área territorial de inspeção de Lisboa e Vale do Tejo  

Ana Maria Matela  Maria Filomena Aldeias 

Ana Maria Serra  Maria João Pereira 

António Frade  Maria Luísa Leal 

Florbela Valente Marisa Nunes 

Isabel Barata  Paulo Cruz 

Margarida Isabel Gomes  Rosa Micaelo 

Maria Adelina Pinto Rui Castanheira 

Maria de Fátima Galveias Silvina Pimentel 

Maria de Lurdes Campos  

 

Área territorial de inspeção do Alentejo e Algarve  

Ana Márcia Pires João Henriques 

Ana Maria Jacob  João Paulo Dias 

Ana Paula Baltazar Manuel Lourenço 

Carla Grenho  Maria Fernanda Guia 

Carlos Mendonça  Maria Teresa Jesus 

Carmen Palma  Paula Carrusca 

Clara Lucas  Rui Manuel Atanásio 
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João Rocha 

João Veloso 

Joaquim Machado 

José Augusto Pacheco 

José Brites Ferreira 

José Carlos Morgado 

José Saragoça 

Leonor Torres 

Luís Alberto Alves 

Luís Murta 

Luís Rothes 

Luísa Branco 

Manuel Célio Conceição 

Manuel Pereira Santos 

Maria Antónia Barreto 

Maria João Carvalho 

Maria João Rosa 

Maria Luísa Varela Freitas 

Patrícia Sá 

Paula Neves 

Pedro Rodrigues 

Pedro Teixeira 

Preciosa Fernandes 

Rui Trindade 

Sérgio Vieira 

Susana Henriques 

Tomás Patrocínio 

ANEXO 4B – Peritos externos

Abílio Amiguinho 

Américo Peres 

Ana Mouraz 

Ana Paula Curado 

António Guedes 

António Magalhães 

António Neto 

Ariana Cosme 

Cândido Varela de Freitas 

Carla Figueiredo 

Carlinda Leite 

Carlos Barreira 

Cláudia Andrade 

Cláudia Sarrico 

Elizabete Gonçalves 

Emília Vilarinho 

Emília Zão 

Fátima Paixão 

Fernado Diogo 

Filipa seabra 

Graça Santos 

Helena Quintas 

Henrique Costa Ferreira 

Henrique Ramalho 

Isabel Fialho 

Isabel Rebelo 

João Leal 

João Manuel Silva Vitor Cruz 
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