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SUMÁRIO 

 

Este relatório apresenta o desenvolvimento da Avaliação Externa das Escolas entre os anos letivos de 

2014-2015 e 2016-2017 e está organizado em sete capítulos. 

Os capítulos iniciais descrevem os objetivos, o quadro de referência e a escala de avaliação, bem como 

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. 

O terceiro capítulo incide sobre os resultados da atividade, abordando, em primeiro lugar, as 

classificações atribuídas nos três domínios que estruturam a avaliação externa – Resultados, Prestação 

do serviço educativo e Liderança e gestão –, assim como os pontos fortes e as áreas de melhoria 

identificados nos relatórios de escola. No período em análise, a classificação de Bom predominou nos 

três domínios em avaliação, tendo sido atribuída a mais de metade das escolas.  

Da análise dos pontos fortes apresentados nos relatórios de escola, destacam-se: 

 No domínio Resultados – o incentivo à participação dos alunos na vida da escola, o seu 

envolvimento em ações de solidariedade, as iniciativas para prevenção da indisciplina e a 

diversificação e adequação da oferta formativa;  

 Na Prestação do serviço educativo – a contextualização do currículo, a adequação dos apoios 

educativos, as medidas de combate à desistência e ao abandono, a rendibilização de recursos 

educativos e o desenvolvimento de projetos na área artística; 

 Na Liderança e gestão – a visão estratégica, associada ao planeamento e à definição de 

objetivos e metas claras, a valorização das lideranças intermédias, bem como a atuação das 

escolas relativamente à motivação das pessoas, à gestão de conflitos, à eficácia dos circuitos 

de comunicação, ao estabelecimento de critérios e práticas de organização e afetação de 

recursos, e de parcerias e projetos que contribuem para o desenvolvimento organizacional. 

Como áreas a melhorar, nos três domínios em avaliação, é de salientar: 

 a inexistência ou irregularidade de mecanismos de auscultação dos alunos e a identificação dos 

fatores que condicionam o sucesso e disciplina, exigindo estes maior rigor; 

 a diferenciação pedagógica, o recurso a metodologias ativas e experimentais, e o trabalho 

colaborativo entre os docentes ao nível do planeamento, da gestão do currículo e da avaliação 

formativa, destacando-se como área crítica, na generalidade das escolas, o acompanhamento 

e a supervisão da prática letiva em contexto de sala de aula; 
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 o processo de autoavaliação, com referência à necessidade de este ser mais sustentado, 

abrangente e participado, de modo a facilitar a elaboração de planos de melhoria que integrem 

as áreas prioritárias de intervenção identificadas, para que estes tenham efetivo impacto nas 

práticas profissionais, na prestação do serviço educativo e, consequentemente, nos resultados 

dos alunos. 

O terceiro capítulo refere, ainda, os contraditórios apresentados por algumas escolas, após receção do 

projeto de relatório, e as respostas aos questionários de satisfação aplicados à comunidade educativa. 

A análise das respostas a estes questionários evidencia o predomínio de níveis muito elevados de 

satisfação, bem como uma adesão significativa de alunos, docentes e não docentes e dos pais e 

encarregados de educação, que se traduz em taxas de resposta muito expressivas. 

O quarto capítulo aborda a opinião das escolas e dos avaliadores sobre o processo de avaliação externa, 

mediante a resposta a inquéritos por questionário, observando-se elevados níveis de concordância dos 

inquiridos em relação ao modelo de avaliação externa das escolas, bem como à preparação e 

desenvolvimento do processo. São, contudo, identificados aspetos a melhorar, estando os mais 

referidos relacionados, no caso das escolas, com o indicador valor esperado, nomeadamente a 

disponibilização destes valores para um período mais longo e a introdução de mais varáveis, além das 

que têm sido usadas para o calcular. As escolas indicam ainda o peso excessivo do campo de análise 

Resultados académicos nas classificações do domínio Resultados e dos outros dois domínios. Como 

aspetos a melhorar mais frequentemente apontados pelos avaliadores, destaca-se o quadro de 

referência, o valor esperado com a disponibilização de dados de mais anos, a introdução da observação 

da prática letiva e a formação dos avaliadores.   

No quinto capítulo faz-se menção aos Planos de melhoria elaborados pelas escolas após a avaliação, na 

sequência dos quais 51 escolas que obtiveram classificações mais baixas foram acompanhadas no 

âmbito da atividade Acompanhamento da Ação Educativa. 

Os últimos capítulos integram as conclusões e uma reflexão sobre o desenvolvimento da avaliação 

externa das escolas, incluindo propostas para um novo ciclo.  
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INTRODUÇÃO 

 

A avaliação das escolas tem feito parte das políticas educativas das últimas décadas, em especial dos 

últimos vinte anos, pois assume-se que daí advêm melhorias para a prestação do serviço educativo e 

para as aprendizagens dos alunos. Com este intuito, mas também com o propósito de informar decisores 

em matéria de educação, a avaliação de escolas tem vindo a ganhar um espaço próprio em diversos 

sistemas educativos da Europa Ocidental e, em poucos anos, tem-se propagado a muitos outros, ao 

mesmo tempo que se constitui como objeto de atenção e investigação a nível global.  

Em Portugal, a Inspeção-Geral da Educação (IGE) realizou diversas ações nesta área, com destaque 

para o programa de Avaliação Integrada das Escolas (1999-2002), que viria a consolidar-se num processo 

sistemático, a partir de 2006, com a realização de dois ciclos de avaliação externa das escolas, sob a 

responsabilidade da IGE/IGEC. O segundo ciclo concluiu-se no final do ano de 2017, com a avaliação 

de 824 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

A Avaliação Externa das Escolas (AEE), 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. 

O quadro de referência construído para o segundo ciclo de avaliação externa tem por base a 

identificação de um conjunto de fatores subjacentes a uma avaliação para a qualidade das escolas. 

Entre as diversas fontes que o suportam destacam-se estudos e recomendações de diversas 

organizações internacionais de referência, como a União Europeia (UE), a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO). Ao nível nacional, foram ainda tidos em conta os princípios básicos do 

sistema educativo, consignados na Constituição da República, na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE) e na legislação 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. 

Com a avaliação externa das escolas pretende-se promover o progresso das aprendizagens e dos 

resultados dos alunos, identificando pontos fortes e áreas de melhoria, incrementar a responsabilização 

a todos os níveis, designadamente nas práticas de autoavaliação, fomentar a participação na escola da 

comunidade educativa e contribuir para a regulação da educação. 

http://www.igec.mec.pt/upload/Legisla%E7%E3o/Lei_21_2002.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/Relatorios/AEE2_GT_2011_RELATORIO_FINAL.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/Relatorios/AEE2_GT_2011_RELATORIO_FINAL.pdf
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O presente relatório expressa a realização da avaliação externa entre os anos letivos de 2014-2015 e 

2016-20171, nos quais foram avaliados 300 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e está 

organizado em sete capítulos: o primeiro capítulo descreve os objetivos, o quadro de referência e a 

escala de avaliação. O segundo capítulo aborda a metodologia da avaliação externa e a sua execução. 

Os resultados são explanados no terceiro capítulo onde se focam as classificações atribuídas nos três 

domínios em avaliação: Resultados, Prestação do serviço educativo e Liderança e gestão, assim como 

os pontos fortes e as áreas de melhoria identificados nos relatórios de escola, se alude aos 

contraditórios apresentados por algumas escolas, após receção do projeto de relatório, e se analisam 

as respostas aos questionários de satisfação aplicados à comunidade educativa.  

O quarto capítulo refere-se à apreciação efetuada pelas escolas e pelos avaliadores sobre o processo 

de avaliação externa, mediante a resposta a inquéritos por questionário, e no quinto capítulo faz-se 

menção aos Planos de melhoria elaborados pelas escolas após a avaliação.    

Os últimos capítulos, sexto e sétimo, integram as conclusões e o desenvolvimento da avaliação externa 

das escolas incluindo algumas propostas para um novo ciclo.  

 

 

                                              
 
1 Devido a aspetos organizacionais de um Agrupamento de Escolas, só foi possível realizar a última avaliação externa em novembro 

    de 2017. 
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I. OBJETIVOS, QUADRO DE REFERÊNCIA E ESCALA DE 

AVALIAÇÃO 

 

Apresenta-se, neste capítulo, os objetivos, os domínios e campos de análise que estruturam o quadro 

de referência da avaliação externa das escolas bem como a escala de avaliação. 

 

1.1 Objetivos da avaliação externa das escolas 

Segundo o Conselho Nacional de Educação (CNE) - Recomendação n.º 1/2011, de 7 de janeiro - a AEE 

deve servir três objetivos principais: 

a) Capacitação – interpelar a comunidade escolar, de modo a melhorar as suas práticas e os 

resultados das aprendizagens dos alunos; 

b) Regulação - fornecer aos responsáveis pelas políticas e pela administração educativa 

elementos de suporte à decisão e regulação global do sistema; 

c) Participação – fomentar a participação na escola dos seus utentes diretos (estudantes e 

encarregados de educação) e indiretos (comunidade local), facultando elementos que lhes 

permitam fazer uma leitura mais clara da qualidade dos estabelecimentos de ensino, 

orientando escolhas e intervenções.    

 

Considerando a Recomendação do CNE, os objetivos definidos para a 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.  
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1.2 Quadro de referência  

Tendo por base os objetivos assinalados no ponto anterior, o quadro de referência, esquematicamente 

representado na figura seguinte, estrutura‐se em três domínios − Resultados, Prestação do Serviço 

Educativo e Liderança e Gestão:  

 

 

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 (QUADRO 1): 

  

RESULTADOS 

AUTOAVALIAÇÃO 

LIDERANÇA E GESTÃO 

AUTOAVALIAÇÃO 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

EDUCATIVO 
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QUADRO 1 – QUADRO DE REFERÊNCIA 

Resultados 
Prestação do serviço 

educativo 
Liderança e gestão 

Resultados académicos Planeamento e articulação Liderança 

 Evolução dos resultados internos 
contextualizados  

 Evolução dos resultados 
externos contextualizados 

 Qualidade do sucesso  

 Abandono e desistência  

 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  

 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 

Resultados sociais Práticas de ensino Gestão 

 Participação na vida da escola e 
assunção de responsabilidades 

 Cumprimento das regras e 
disciplina  

 Formas de solidariedade  

 Impacto da escolaridade no 
percurso dos alunos  

 

 Adequação das atividades educativas 
e do ensino às capacidades e aos 
ritmos de aprendizagem das crianças 
e dos alunos 

 Adequação das respostas educativas 
às crianças e aos alunos com 
necessidades educativas especiais  

 Exigência e incentivo à melhoria 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  

 Critérios e práticas de organização e 
afetação dos recursos  

 Critérios de constituição dos grupos e 
das turmas, de elaboração de horários 
e de distribuição de serviço  

 Avaliação do desempenho e gestão das 
competências dos trabalhadores  

 Promoção do desenvolvimento 
profissional 

 Eficácia dos circuitos de informação e 
comunicação interna e externa  

Reconhecimento da 
comunidade 

Monitorização e avaliação do ensino 
e das aprendizagens 

Autoavaliação e melhoria 

 Grau de satisfação da 
comunidade educativa 

 Formas de valorização dos 
sucessos dos alunos  

 Contributo da escola para o 
desenvolvimento da comunidade 
envolvente  

 

 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  

 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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1.3 Escala de avaliação  

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, a que correspondem os descritores que a seguir se apresentam: 

 

Excelente − A ação da escola tem produzido um impacto consistente e muito acima dos valores 

esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos 

escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de 

práticas organizacionais consolidadas, generalizadas e eficazes. A escola distingue-se pelas práticas 

exemplares em campos relevantes.  

Muito Bom − A ação da escola tem produzido um impacto consistente e acima dos valores esperados 

na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos 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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II. METODOLOGIA E EXECUÇÃO 

Este capítulo descreve aspetos relativos à operacionalização da avaliação externa, nomeadamente a 

seleção das escolas1 avaliadas, a constituição das equipas de avaliadores, os procedimentos e os 

instrumentos de recolha de informação adotados. 

 

2.1 Seleção das escolas avaliadas  

A seleção das 300 escolas avaliadas nos anos letivos de 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 obedeceu 

aos seguintes critérios: 

 escolas avaliadas pela então Inspeção-Geral da Educação (IGE) nos anos letivos de 2006-2007 a 

2010-2011 com prioridade para as que obtiveram classificações mais baixas; 

 escolas cuja estrutura orgânica não tivesse sido alterada nos últimos dois anos (constituição de 

novos agrupamentos). 

A avaliação externa das escolas abrangeu, nos três anos letivos, 280 agrupamentos de escolas e 20 

escolas não agrupadas (ANEXO I), com a distribuição regional apresentada no QUADRO 2. Estes valores 

corresponderam, nos anos em causa, a 39,3% do total dos agrupamentos (713) e a 20,4% das escolas 

não agrupadas (98) que pertencem à rede pública de Portugal continental. 

 

QUADRO 2 − ESCOLAS AVALIADAS ENTRE 2014-2015 E 2016-2017* 

Área territorial de 
inspeção 

Tipologia  

Total Agrupamentos de escolas Escolas não agrupadas 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

NORTE 49 28 10 2 1 1    91  

CENTRO  19 19 7 1 -- --    46  

SUL  51 47 50 1 5 9 163  

TOTAL  119 94 67 4 6 10 300  

*Devido a aspetos organizacionais de um Agrupamento de Escolas, só foi possível realizar a última avaliação externa 
em novembro de 2017. 

 
 
As 300 unidades educativas avaliadas integravam 20482 jardins de infância e escolas básicas e 
secundárias. 

                                              
 
1 Neste relatório utiliza-se escola para designar um agrupamento de escolas ou uma escola não agrupada. 
2 Dados referentes à rede escolar em setembro de 2017. 
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2.2 Equipas de avaliação  

A avaliação externa de cada escola é realizada por uma equipa constituída por dois inspetores da IGEC 

e um perito externo, geralmente docente ou investigador do ensino superior (QUADRO 3). A lista dos 

avaliadores que integraram as equipas entre 2014-2015 e 2016-2017 consta do ANEXO 4 (A E B). 

 

QUADRO 3 − AVALIADORES (2014-2015 A 2016-2017) 

 Ano letivo 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Área territorial de 
inspeção 

Inspetores Peritos Ext. Inspetores Peritos Ext. Inspetores Peritos Ext. 

NORTE 30 29 23 29 14 10 

CENTRO 12 10 12 11 9 6 

SUL 37 26 38 30 32 28 

TOTAL 79 65 73 70 55 44 

 

 

2.3 Fontes e processos  

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

processos de recolha de informação:  

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

docentes, e análise dos resultados obtidos; 

 Análise documental – documento de apresentação da escola, documentos estruturantes da 

escola e relatório de autoavaliação; 

 Análise de informação estatística – perfis de escola e modelos para comparação estatística dos 

resultados académicos em escolas de contexto análogo; 

 Observação das instalações, equipamentos e ambientes educativos, e contactos informais; 

 Entrevistas de painel a grupos representativos da comunidade educativa, que proporcionam o 

debate em torno dos temas objeto de avaliação. 

Os diferentes tipos de dados resultam de um cruzamento de fontes e olhares, que permite obter uma 

compreensão mais profunda do serviço educativo prestado pelas escolas. 
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2.4 Informação sobre as escolas 

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 da avaliação externa.  

Os questionários aplicados são constituídos por uma média de 20 afirmações, relacionadas com 

diferentes aspetos da escola, sobre as quais os respondentes indicam o seu grau de concordância, 

utilizando uma escala de cinco níveis, que vai do Concordo totalmente (5) ao Discordo totalmente (1). 

Existe, igualmente, a opção Não Sei (NS) e a possibilidade de registar sugestões e comentários. Os 

questionários foram aplicados online aos alunos e aos trabalhadores docentes e não docentes. Para os 

pais e encarregados de educação as respostas foram recolhidas em suporte papel, na generalidade das 

escolas. 

A amostra foi construída da seguinte forma: (i) levantamento dos dados relativos ao número total de 

elementos, junto de cada uma das escolas a avaliar; (ii) com base nesses dados, foi calculada a 

percentagem de 20% do total de alunos e de 20% do total de turmas do 2.º, 3.º ciclos e ensino 

secundário, incluindo turmas de CEF (cursos de educação e formação), cursos vocacionais e cursos 

profissionais, excluindo-se o ensino noturno e de formação de adultos; (iii) no 1.º ciclo do ensino básico, 

apenas se incluíram os alunos do 4.º ano, pelo que se optou por reforçar para 40% o total de alunos 

abrangidos pela aplicação dos questionários; (iv) na educação pré-escolar, inquiriram-se 25% dos pais 

e encarregados de educação das crianças; (v) foram inquiridos todos os trabalhadores docentes e não 

docentes. 

 

Documento de apresentação da escola  

Elaborado para efeito da avaliação externa, o documento de apresentação interliga-se com a 

autoavaliação da escola, sintetizando as prioridades e estratégias adotadas, os constrangimentos e 

desafios, os resultados obtidos, os pontos fortes e as áreas em que incidem prioritariamente os seus 

esforços de melhoria. Aborda cada um dos domínios e campos de análise do Quadro de Referência e 

refere ações de melhoria implementadas na sequência da anterior avaliação externa. Pode incluir 

outros aspetos considerados relevantes para a melhor compreensão da sua atividade. 
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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 (ME). 

Para tal, a IGEC conta com a colaboração da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

(DGEEC), do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE, I.P.) e do Júri Nacional de Exames (JNE) - Direção-

Geral da Educação (DGE), de forma a fornecer às equipas informação pormenorizada, designadamente: 

séries de resultados dos alunos da escola na avaliação interna, nas provas finais do ensino básico e nos 

exames nacionais do ensino 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, a análise dos resultados passou a incluir os 

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

académicos em escolas de contexto análogo (valores esperados) utilizados em 2014-2015, 2015-2016 e 

2016-2017 foram fornecidos pela DGEEC e referem-se aos anos letivos de 2010-2011 a 2014-2015. A 

comparação dos valores observados com os valores esperados das variáveis associadas aos resultados 

académicos permite sinalizar áreas para interpelar as escolas e contribui para a formulação de juízos 

avaliativos.  

 

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, 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, 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, 

integram um leque alargado de responsáveis e representantes. 
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A realização das entrevistas de painel constitui um meio privilegiado para os diversos membros da 

comunidade educativa e os parceiros da escola debaterem e justificarem as suas práticas, bem como 

um momento de recolha de informação pertinente para avaliação, segundo múltiplas perspectivas. 

Visa também reconhecer a 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 expressa o resultado da avaliação, identifica pontos fortes e áreas de 

melhoria, pretendendo-se que constitua um instrumento de reflexão e debate para a comunidade 

escolar e que contribua para a construção e/ou aperfeiçoamento de planos de ação para a melhoria. 

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. 

 

2.7 Avaliação do processo pelas escolas e pelos avaliadores 

No final do processo de avaliação externa, de modo a auscultar as escolas e os avaliadores envolvidos, 

são aplicados questionários de avaliação online que têm permitido aperfeiçoar os procedimentos e 

introduzir alguns ajustes. 

Os questionários contêm itens de resposta fechada e de resposta aberta bem como a possibilidade de 

as escolas e os avaliadores indicarem aspetos a melhorar no modelo e apresentarem outros comentários 

e sugestões. 

Foi utilizada uma escala de resposta de A a D, em que A corresponde a Concordo totalmente e D a 

Discordo totalmente. 

 

2.8 Divulgação  

Para concretizar 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, além da publicação dos relatórios, dos contraditórios 

apresentados pelas escolas e das respostas das equipas de avaliação.   
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III. RESULTADOS  

 

Os relatórios de escola incluem a atribuição de classificações nos três domínios que estruturam a 

avaliação externa. Estas classificações resultam da aplicação de uma escala composta por cinco níveis 

– Excelente, Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente -, cujos descritores foram apresentados no 

capítulo I. 

 

3.1 Classificações por domínio 

A escala de avaliação explicita nos seus descritores referências ao valor esperado, aos pontos fortes e 

aos pontos fracos. Tal permite posicionar em cada domínio avaliado o impacto produzido pela ação da 

escola entre o consistente e muito acima dos valores esperados (nível Excelente) e o muito aquém dos 

valores esperados (nível Insuficiente). 

O GRÁFICO 1 apresenta as classificações por domínio das 300 escolas avaliadas nos anos letivos 2014-

2015, 2015-2016 e 2016-2017. 

 

GRÁFICO 1 – CLASSIFICAÇÕES POR DOMÍNIO 
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A análise por nível de classificação, em cada um dos domínios, permite constatar que:  

1. A classificação de Bom constituiu em todos os domínios o nível mais atribuído, 

correspondendo à avaliação de mais de metade das escolas avaliadas. Esta classificação 

obteve a sua maior expressão no domínio Prestação do Serviço (58,3%) e a sua menor 

representatividade no domínio Liderança e Gestão (54,3%); 

2. A atribuição de Muito Bom ocorreu em sensivelmente um terço das escolas (32,7%) 

relativamente ao domínio Liderança e Gestão decrescendo a sua representatividade para 

aproximadamente um quarto e um quinto das escolas para os domínios Prestação do Serviço 

Educativo (24%) e Resultados (19,3%); 

3. O nível de classificação Suficiente obteve a sua maior expressão, próximo de um quarto das 

escolas avaliadas, no domínio Resultados (23,7%). A sua atribuição no domínio Prestação do 

Serviço Educativo correspondeu a menos de um quarto das escolas (17,3%) e no domínio 

Liderança e Gestão foi ligeiramente superior a um quinto das escolas (12,3%); 

4. A classificação de Excelente foi atribuída em todos os domínios a um agrupamento de 

escolas. Outro obteve esta classificação no domínio Liderança e Gestão;  

5. A classificação de Insuficiente não foi atribuída a nenhuma escola. 

 

Como se pode verificar no GRÁFICO 1 predominam as classificações de Bom em cada um dos domínios, 

o que denota, tendo por referência a escala aplicável, que a ação das escolas tem produzido um 

impacto em linha com os valores esperados na melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos 

e nos respetivos percursos escolares, apresentando as escolas uma maioria de pontos fortes nos campos 

em análise, em resultado de práticas organizacionais eficazes.  

 

3.2 Pontos fortes e áreas de melhoria 

O último capítulo dos relatórios de escola apresenta uma síntese dos pontos fortes e das áreas em que 

esta deve fazer incidir prioritariamente a sua ação para a melhoria, sendo referidos sob a forma de 

asserções. 

Nos anos letivos de 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 registam-se 1584 asserções relativas a pontos 

fortes e 1485 no que respeita a áreas de melhoria.  

Foi efetuada a análise de conteúdo das asserções – pontos fortes e áreas de melhoria -, registadas pelas 

equipas de avaliação externa nos relatórios de escola, utilizando-se como categorias e subcategorias 

de análise os domínios e os campos de análise do Quadro de Referência, recorrendo-se deste modo a 

um sistema de categorias previamente definido. 
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Pontos fortes 

No GRÁFICO 2 apresenta-se a percentagem dos pontos fortes distribuídos pelos três domínios e nove 

campos de análise que integram a avaliação externa das escolas. Constata-se o predomínio de asserções 

categorizadas no domínio Prestação do Serviço Educativo (42,3%), seguindo-se o domínio Liderança e 

Gestão (39,1%) e, por fim, o domínio Resultados (18,6%).  

O campo de análise Liderança (27,9%) regista a maior percentagem de pontos fortes e o campo de 

análise Práticas de Ensino (25,9%) surge em segundo lugar. Embora com menor expressão, assinala-se 

um valor percentual considerável de asserções nos campos de análise Resultados Sociais (10,4%), 

Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens (8,3%), Planeamento e Articulação (8,1%), 

Gestão (7,8%), e Reconhecimento da Comunidade (7,1%). Os campos de análise Autoavaliação e 

Melhoria (3,4%) e Resultados Académicos (1,1%) são os que apresentam um menor número de pontos 

fortes.  

 

GRÁFICO 2 − DISTRIBUIÇÃO DAS ASSERÇÕES RELATIVAS A PONTOS FORTES POR DOMÍNIO E CAMPO DE ANÁLISE 
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O GRÁFICO 3 sintetiza os pontos fortes das escolas avaliadas registando-se, por ordem decrescente de 

frequência, o número de asserções categorizadas de acordo com os referentes que integram os campos 

de análise do quadro de referência. Para o efeito, foram considerados os que reuniram 30 ou mais 

asserções. No seu conjunto, as asserções indicadas na figura seguinte representam cerca de 75,2% do 

total de pontos fortes identificados.  

 

GRÁFICO 3 − Pontos fortes mais frequentes 
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De seguida apresentam-se as dimensões nas quais as escolas são melhores, tendo em conta o quadro 

de referência e as conclusões dos relatórios de escola: 

 

Desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras  

 O estabelecimento de projetos, parcerias e protocolos com entidades locais, com impacto na 

concretização dos objetivos e metas estabelecidos, bem como na visibilidade e reconhecimento 

da escola e na qualidade da sua ação educativa. 

Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com a escola 

 A visão estratégica da liderança, expressa num planeamento estruturante coerente e 

articulado, com objetivos e metas claros, centrado no desenvolvimento organizacional e na 

melhoria da prestação do serviço educativo. 

 A diversificação da oferta educativa e formativa ajustada aos interesses e necessidades dos 

alunos e do meio. 

 A pertinência das iniciativas mobilizadoras da comunidade, promovendo o sentido de pertença 

e de identificação com a escola.  

Adequação dos apoios aos alunos com necessidades educativas especiais 

 A diversidade e adequação das respostas educativas proporcionadas às crianças e alunos com 

necessidades educativas especiais, com efeitos positivos na inclusão e na aprendizagem, 

asseguradas de forma coerente e articulada pelos diferentes intervenientes.  

Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 

 A participação dos alunos na vida escolar e o seu envolvimento em atividades que promovem a 

sua formação pessoal e social, a corresponsabilização e o desenvolvimento de valores cívicos e 

de cidadania, com reflexos na criação de um ambiente propício ao progresso das aprendizagens. 

Prevenção da desistência e do abandono 

 A adoção de estratégias de prevenção da desistência e do abandono escolar, designadamente 

o trabalho de deteção e acompanhamento de situações de risco; a articulação entre os recursos 

e estruturas internas, as famílias e a comunidade; e a diversificação da oferta educativa. 

Valorização da dimensão artística 

 A valorização da dimensão artística, patente na oferta educativa e na realização de atividades 

e projetos na área artística, com reflexos na motivação das crianças e alunos e na sua formação 

pessoal e social. 
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Rendibilização dos recursos educativos e do tempo dedicado às aprendizagens  

 A utilização de recursos educativos, designadamente biblioteca escolar, centro de recursos 

educativos e tecnologias de informação e comunicação, com impacto na promoção da leitura e 

do trabalho autónomo dos alunos, bem como na articulação curricular.  

Contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente 

 Reconhecimento, pela comunidade educativa, do contributo da escola para o desenvolvimento 

do meio envolvente, em particular pela diversificação da oferta formativa de acordo com as 

necessidades da comunidade e pelo envolvimento com entidades locais. 

Critérios e práticas de organização e afetação dos recursos 

 Existência de critérios e práticas de gestão e afetação dos recursos disponíveis, com base em 

princípios de equidade e transparência no acesso a serviços e materiais, considerando as 

competências pessoais e profissionais dos trabalhadores. 

Trabalho cooperativo entre docentes 

 O trabalho colaborativo entre os docentes, em particular no planeamento de atividades, na 

articulação curricular, na produção de materiais, na partilha de práticas científico-pedagógicas 

e na reflexão sobre a sua eficácia. 

Motivação das pessoas e gestão de conflitos 

 O incentivo à participação e ao envolvimento de pais e encarregados de educação e outros 

parceiros da comunidade local, bem como a promoção de um bom ambiente educativo, assente 

em relações de proximidade entre todos os intervenientes, com reflexos no empenho e 

motivação dos trabalhadores e na prevenção de conflitos. 

Valorização das lideranças intermédias 

 A partilha de responsabilidades por parte da direção com as demais lideranças fomentando a 

corresponsabilização e potenciando as práticas de colaboração entre os docentes.  

Eficácia dos circuitos de informação e comunicação  

 A existência de circuitos de comunicação eficazes, que facilitam a circulação da informação, 

quer interna, quer externamente, promovendo o trabalho colaborativo entre docentes, a 

partilha de materiais e boas práticas, a divulgação das atividades, da oferta educativa e a 

projeção da imagem da escola na comunidade. 
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Formas de valorização dos sucessos dos alunos 

 As iniciativas de reconhecimento dos resultados académicos e sociais dos alunos, dando 

visibilidade interna e externa ao trabalho realizado, como forma de valorizar e incentivar a 

motivação e as aprendizagens. 

Formas de solidariedade 

 O envolvimento dos alunos em ações de solidariedade e de voluntariado, contribuindo para a 

sua formação pessoal e social. 

 As práticas de inclusão e de respeito pelas características e especificidades dos alunos, com 

impacto na socialização e na igualdade de oportunidades. 

Metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens 

 A implementação de atividades práticas, de base laboratorial e experimental, em sala de aula 

e em ações integradas no plano anual, que envolvem os alunos na discussão e na resolução de 

problemas, com reflexos positivos na motivação para a descoberta e para as aprendizagens. 

Exigência e incentivo à melhoria dos desempenhos 

 A diversidade de contextos educativos e de iniciativas que visam incentivar as potencialidades 

das crianças e dos alunos, promovendo ambientes favoráveis à aprendizagem. 

Cumprimento das regras e disciplina 

 A eficácia das iniciativas de prevenção e redução da indisciplina, com efeitos no cumprimento 

das regras e na criação de um bom ambiente educativo. 

Contextualização do currículo e abertura ao meio 

 A contextualização do currículo e a abertura ao meio, potenciando o património e a cultura 

local, suportada na caracterização das turmas e na identificação dos interesses dos alunos, com 

a realização de projetos e de iniciativas que estimulam e enriquecem as aprendizagens. 

 

Áreas de melhoria 

O GRÁFICO 4 evidencia o predomínio de asserções no domínio Prestação do Serviço Educativo (54,7%), 

seguindo-se Liderança e Gestão (25,1%) e Resultados (20,2%).  

Quanto aos campos de análise, as Práticas de Ensino colhem o maior número de áreas de melhoria 

identificadas pelas equipas (29%). O Planeamento e Articulação e a Autoavaliação e Melhoria 

constituem outros campos de análise com uma expressão significativa: 17% e 15,6%, respetivamente. 
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Ainda que com valores menos significativos, são de mencionar também os Resultados Académicos 

(11,5%), a Monitorização e Avaliação do Ensino e Aprendizagens (8,7%), os Resultados Sociais (8,5%) e 

a Liderança (7,7%). Em sentido oposto, os campos de análise Gestão (1,8%) e Reconhecimento da 

Comunidade (0,2%) são os que reúnem o menor número de asserções.  

 

GRÁFICO 4 − DISTRIBUIÇÃO DAS ASSERÇÕES RELATIVAS A ÁREAS DE MELHORIA POR DOMÍNIO E CAMPO DE ANÁLISE 

 

 

 

O GRÁFICO 5 apresenta as áreas de melhoria das escolas avaliadas, por ordem decrescente de frequência 

do número de asserções categorizadas de acordo com o quadro de referência. Foram considerados os 

referentes com 30 ou mais asserções representando 87,9% do total de áreas de melhoria identificadas. 
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GRÁFICO 5 − ÁREAS DE MELHORIA MAIS FREQUENTES 

 

 

Acompanhamento e supervisão da prática letiva 

 A observação da prática letiva em contexto de sala de aula, com caráter sistemático e 

intencional, tendo em vista a reflexão, a partilha de saberes e experiências, o desenvolvimento 

profissional dos docentes e a melhoria da qualidade do ensino e dos resultados dos alunos. 

Continuidade e abrangência da autoavaliação 

 A consolidação de um processo de autoavaliação sustentado, abrangente e participado, do qual 

resulte a construção de planos de melhoria devidamente monitorizados, com impacto no 

planeamento, nas práticas profissionais, na prestação do serviço educativo e nos resultados dos 

alunos. 

Gestão articulada do currículo 

 A gestão articulada do currículo, com efeitos no planeamento da ação educativa, para facilitar 

a transição das crianças e dos alunos entre os níveis de educação e ensino e promover a 

sequencialidade e a melhoria das aprendizagens. 
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 A consolidação das práticas de articulação horizontal e vertical do currículo sustentada em 

ações e decisões tomadas pelos docentes dos diferentes níveis de educação e ensino, que se 

traduzam numa melhoria contínua e consistente dos resultados.  

Qualidade do sucesso 

 A análise dos resultados, com vista à identificação rigorosa dos fatores internos que 

condicionam o sucesso dos alunos, bem como à reflexão sobre as práticas, e ainda à 

implementação de ações de melhoria tendentes a potenciar a eficácia da ação educativa. 

Adequação das atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem 

das crianças e dos alunos 

 A diferenciação pedagógica em sala de aula com recurso à diversificação das estratégias de 

ensino, à aprendizagem cooperativa e a metodologias ativas, com vista a um maior 

envolvimento das crianças e dos alunos na construção das suas aprendizagens.  

Visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com a escola 

 A definição de áreas prioritárias de intervenção, com metas objetivas e avaliáveis, 

possibilitando a monitorização dos documentos estruturantes e a mobilização dos profissionais 

em torno de referenciais comuns. 

 A coerência e articulação explícita entre os documentos estruturantes da ação educativa, com 

vista a fortalecer o seu valor instrumental. 

 A consolidação de uma estratégia partilhada e o envolvimento da comunidade educativa, 

visando o reforço do sentido de pertença. 

Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 

 O reforço dos mecanismos de envolvimento e auscultação regular dos alunos nas decisões que 

lhes dizem respeito, como forma de promover a corresponsabilização, a autonomia e o 

exercício de uma cidadania participativa. 

Metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens 

 A utilização sistemática de metodologias ativas e de práticas experimentais, de modo a 

fomentar a motivação dos alunos, melhorar a qualidade das aprendizagens e estimular o 

espírito crítico e a literacia científica.  
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Trabalho cooperativo entre docentes 

 O trabalho colaborativo entre os docentes, quer ao nível do planeamento, quer da partilha de 

práticas pedagógicas e da reflexão sobre a eficácia das mesmas, para reforçar a articulação e 

a sequencialidade curriculares.  

Diversificação das formas de avaliação 

 A sistematicidade da avaliação formativa, geradora de informação de retorno e reguladora do 

processo de ensino e de aprendizagem.  

 O reforço da aferição dos critérios, dos instrumentos e das práticas de avaliação formativa para 

a autorregulação do ensino e das aprendizagens. 

 A monitorização da aplicação dos critérios de avaliação como garante do seu rigor e equidade. 

Cumprimento das regras e disciplina 

 A definição de uma estratégia partilhada de prevenção e combate à indisciplina, incluindo a 

reflexão crítica sobre as suas causas, bem como a concretização de ações concertadas para a 

melhoria do comportamento dos alunos, promotora de um bom ambiente educativo. 

Monitorização interna do desenvolvimento do currículo 

 A monitorização sistemática do desenvolvimento do currículo, tendo em atenção a eficácia das 

medidas educativas adotadas, de modo a permitir a reformulação ou adequação das 

planificações. 

Eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar 

 A avaliação sistemática das medidas de promoção do sucesso escolar para conhecer o seu 

impacto na melhoria das aprendizagens e resultados dos alunos, na reorientação de percursos 

educativos e na adequação de metodologias e estratégias. 
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3.3 Contraditórios das escolas avaliadas 

Após receção do projeto de relatório, as escolas podem exercer o direito de pronúncia. Nos anos em 

análise, 50 escolas e agrupamentos de escolas, correspondentes a 16,6% do total (300), apresentaram 

contraditório.  

São as escolas com classificação de Suficiente nos três domínios que recorreram maioritariamente à 

elaboração de contraditório (32%), seguindo-se as classificadas com Bom nos três domínios (24%) e, 

finalmente, as que tiveram duas classificações de Suficiente e uma de Bom (22%). 

Os aspetos mais frequentemente referidos pelas escolas são: 

- A discordância relativamente a: 

 juízos avaliativos produzidos pelas equipas de avaliação;  

 classificações atribuídas;  

 questões ligadas ao modelo e à sua operacionalização, designadamente a sobrevalorização do 

campo de análise Resultados académicos nas classificações atribuídas nos três domínios em 

avaliação - Resultados, Prestação do serviço educativo e Liderança e gestão; 

 desfasamento temporal entre o momento de avaliação e os anos letivos considerados para a 

análise dos resultados académicos dos alunos. 

- Algumas imprecisões que se verificam nos relatórios predominantemente nos dados quantitativos 

utilizados no capítulo: Caracterização da Escola/Agrupamento que são corrigidas pela equipa de 

avaliação. 

É ainda de referir que alguns contraditórios reconhecem a importância da avaliação externa para a 

melhoria e elogiam a forma como decorreu o processo. 

Na sequência dos contraditórios, as equipas de avaliação elaboram as respetivas respostas e procedem 

ou não à alteração do projeto de relatório de acordo com a fundamentação apresentada pelas escolas. 

As respostas aos contraditórios evidenciam, na generalidade, um trabalho pormenorizado e detalhado 

no esclarecimento das questões elencadas pelas escolas.  

 

3.4 Questionários de satisfação aplicados nas escolas 

Após a aplicação dos questionários de satisfação nas escolas as equipas de avaliação recebem os 

relatórios com os resultados deste procedimento. Ao conhecerem os níveis de satisfação dos alunos, 

pais e encarregados de educação e dos docentes e não docentes, os avaliadores identificam aspetos 



  
  
 
 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2014-2015 A 2016-2017 − RELATÓRIO 

30 

 

importantes para a interpelação e apreciação fundamentada no decurso de cada avaliação, sendo feita 

menção no relatório de escola.  

Este procedimento é mais uma forma de valorizar a participação da comunidade educativa na avaliação 

externa, o que justifica o tratamento das respostas por tipo de respondente, permitindo obter uma 

perceção dos inquiridos sobre os diferentes níveis de satisfação. 

O QUADRO 4 apresenta o total da amostra calculada para cada tipo de questionário, nas escolas 

intervencionadas em todo o país, bem como o número de respostas obtidas nos três anos letivos.  

 

QUADRO 4 – QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO – TAXAS DE RESPOSTA 

 Amostra 
prevista 

Questionários 
recebidos 

Taxa de 
resposta 

Q1 – Docentes 48 054 41 617 86,6% 

Q2 – Não docentes 20 215 17 066 84,4% 

Q3 – Pais e encarregados de educação – crianças da 

educação pré-escolar 
14 591 12 287 84,2% 

Q4 – Pais e encarregados de educação – alunos dos 

ensinos básico e secundário 
101 386 77 886 76,8% 

Q5 – Alunos do 1.º ciclo do ensino básico 15 619 15 554 99,6% 

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

ensino secundário 
85 692 78 428 91,5% 

 

As taxas de resposta registaram valores claramente expressivos, sendo o mínimo de 76,8% e o máximo 

de 99,6%. O grupo de respondentes com valores de participação mais elevados, quase a totalidade da 

amostra, foi o dos alunos do 1.º ciclo, e os menos elevados, ainda que se registe uma participação 

muito significativa, foi o dos pais e encarregados de educação dos alunos dos ensinos básico e 

secundário. 

 

3.4.1 Análise das respostas aos questionários de satisfação  

Para análise das respostas aos questionários de satisfação, agruparam-se as afirmações constantes em 

cada tipo de questionário, em quatro dimensões:  
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1. Ensino-aprendizagem, em que se incluem 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, em que se pretende aferir o grau de satisfação dos 

respondentes relativamente à gestão (disponibilidade e envolvimento), ao funcionamento 

dos serviços administrativos, à transmissão de informação, à partilha de competências e de 

responsabilidades e à liderança.  

3. Instalações e serviços, com o objetivo de se conhecer o grau de satisfação dos respondentes 

relativamente a condições físicas das salas de aula, dos espaços de desporto e de recreio, 

do refeitório e bufete, da biblioteca, higiene e limpeza da escola, almoços e instalações da 

escola, no geral.  

4. Ambiente, segurança e disciplina, que integra afirmações sobre o respeito entre todos, o 

comportamento e o grau de disciplina, a segurança, o ambiente de trabalho, a comunicação 

casa-escola e direção-alunos-trabalhadores, o diálogo entre todos, a integração dos alunos 

e dos encarregados de educação, o gosto em frequentar a escola, em trabalhar na escola e 

em ter um educando na escola ou no jardim de infância.  

Para efeitos de tratamento dos dados, os cinco valores da escala de resposta foram agrupados da 

seguinte forma: as respostas Concordo totalmente (5) e Concordo (4) foram agrupadas num único nível, 

que se considera como sendo de manifesta satisfação; o grau intermédio corresponde à resposta Não 

concordo nem discordo; e as opções Discordo (2) e Discordo totalmente (1) foram também agrupadas 

num nível que representa a insatisfação relativamente ao item em causa. Por último, foram agrupados 

os valores das respostas Não sei, Não responde e Nulo.  

Observando o GRÁFICO 6, verifica-se que prevalecem as apreciações positivas (Concordo + Concordo 

totalmente) sobre o funcionamento das diferentes áreas da escola, embora o grau de satisfação varie 

de acordo com o tipo de respondente e as questões em causa.  
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GRÁFICO 6 – Grau de Satisfação com Ensino-Aprendizagem, Direção e Funcionamento,  

Instalações e Serviços, e Ambiente, Segurança e Disciplina 

 

 

Os alunos revelam um maior grau de satisfação relativamente ao ambiente, segurança e disciplina 

(68,3%), seguindo-se o ensino e a aprendizagem (62,1%), e a direção e o funcionamento da escola 

(54,5%). Os níveis de insatisfação dos alunos são superiores na área das instalações e serviços (28,1%).  

Tal como os alunos, embora com percentagens globalmente superiores, os pais e encarregados de 

educação apresentaram um maior grau de satisfação nos itens relacionados com o ambiente, a 

segurança e a disciplina (76,9%), logo seguido do ensino e aprendizagem (74,9%), e da direção e 

funcionamento da escola (72%). A maior percentagem de insatisfeitos observa-se, assim, na área das 

instalações e serviços (13,9%), variando entre 5,1% e 5,6% nas restantes áreas. 

A maioria do pessoal docente e não docente manifestou-se muito satisfeito relativamente ao ensino e 

à aprendizagem (77,8%) e à direção e funcionamento (73,5%). Os trabalhadores revelam mais 

insatisfação com as instalações e serviços (13,4%) e com o ambiente, segurança e disciplina (11,6%).  
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3.4.2. Principais áreas de concordância e de discordância  

Apresentam-se em seguida as principais áreas de concordância e de discordância que resultam da 

análise das respostas aos questionários de satisfação aplicados entre 2014-2015 e 2016-2017. Para o 

efeito, foram selecionadas entre duas e quatro afirmações (dependendo da relevância do valor 

percentual encontrado) com maior percentagem de respostas Concordo e Concordo Totalmente, e 

também de respostas Discordo e Discordo Totalmente. O ANEXO 2B inclui os quadros completos das 

afirmações que mereceram maior concordância e maior discordância por parte de cada grupo de 

respondentes, com as respetivas percentagens. 

a) Alunos  

Áreas de maior concordância: 

 Ter vários amigos na escola - 95,3% de respostas concordantes dos alunos do 1.º ciclo e 87,4% 

dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário; 

 Conhecer as regras de comportamento da escola - 95,7% e 86% dos alunos do 1.º ciclo e dos 

2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário; 

 Gostar das atividades de expressão plástica que realizam na escola, no caso dos alunos do 

1.º ciclo (95%); 

 Conhecer os critérios de avaliação, para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário (81,7%). 

Áreas de maior discordância: 

 Utilizar com alguma frequência o computador na sala de aula - 35,1% de respostas 

discordantes dos alunos do 1.º ciclo e 43,6% dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

e do ensino secundário; 

 Gostar do almoço que é servido na escola – 14,8% e 36,7% de respostas discordantes dos 

alunos do 1.º ciclo e dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, respetivamente; 

 Ter salas de aula confortáveis, para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário 

(36,1% de discordância). 

b) Pais e encarregados de educação das crianças da educação pré-escolar  

Áreas de maior concordância: 

 Gostar que o filho frequente o jardim de infância (94,3% de concordância); 

 Limpeza do jardim de infância (94,1%); 

 Satisfação com o desenvolvimento do filho desde que frequenta o jardim de infância (94,1%). 
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Áreas de maior discordância: 

 Participação do filho em atividades fora do jardim de infância (8% de respostas 

discordantes); 

 Qualidade das instalações (6,1%). 

c) Pais e encarregados de educação dos alunos dos ensinos básico e secundário  

Áreas de maior concordância: 

 Disponibilidade do diretor de turma e boa ligação à família (85,7% de concordância); 

 O filho ter bons amigos na escola (84%); 

 Gostar que o filho frequente a escola (81,4%). 

Áreas de maior discordância: 

 Qualidade dos serviços de refeitório e bufete (22% de respostas discordantes); 

 Qualidade das instalações da escola (15,9%); 

 Resolução dos problemas de indisciplina pela escola (10,9%). 

d) Pessoal docente  

Áreas de maior concordância: 

 Abertura da escola ao exterior (91,3% de concordância); 

 Exigência do ensino na escola (84,5%); 

 Disponibilidade da direção (83,7%); 

 Gostar de trabalhar na escola (83,2%). 

Áreas de maior discordância: 

 Conforto das salas de aula (26,4% de respostas discordantes); 

 Adequação dos espaços de desporto e de recreio (23,2%); 

 Bom comportamento dos alunos (20,9%). 

e) Pessoal não docente  

Áreas de maior concordância: 

 Limpeza da escola (86,6% de concordância); 

 Gostar de trabalhar na escola (83,5%); 

 Abertura da escola ao exterior (81,8%). 
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Áreas de maior discordância: 

 Respeito dos alunos pelos professores e pelo pessoal não docente (com 21,4% e 21% de 

respostas discordantes, respetivamente) 

 Bom comportamento dos alunos (21,4%) 

 Adequação dos espaços de desporto e de recreio (20,4%). 

Sintetizando as principais áreas de concordância e de discordância manifestadas nas respostas aos 

questionários: 

 Os alunos de todos os níveis de ensino assinalam como aspetos mais positivos o facto de 

terem vários amigos na escola e de conhecerem as regras de comportamento, e como mais 

negativos, a frequência com que utilizam o computador e a qualidade dos almoços. 

Globalmente, as respostas dos alunos revelam graus de satisfação inferiores aos dos pais, 

docentes e não docentes. 

 Os pais e encarregados de educação das crianças da educação pré-escolar e dos alunos 

gostam que os seus filhos frequentem o jardim de infância/escola, manifestando-se menos 

satisfeitos com a qualidade das instalações. É ainda de referir que os pais das crianças que 

frequentam a educação pré-escolar apresentam globalmente níveis de satisfação superiores 

aos dos restantes pais.  

 Quer os docentes quer os não docentes declaram gostar de trabalhar na escola e mostram-

se satisfeitos com a abertura da escola ao exterior. Também para ambos os grupos, os itens 

que suscitam maior discordância relacionam-se com o comportamento dos alunos e as 

condições físicas das escolas, em especial o conforto das salas de aula e a adequação dos 

espaços de desporto e recreio. 
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IV. AVALIAÇÃO DO PROCESSO PELAS ESCOLAS E PELOS 

AVALIADORES  

 

A apreciação das escolas e dos avaliadores tem constituído uma prática desde o início da avaliação 

externa das escolas. Assim, no final dos anos letivos 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, foram 

aplicados questionários às escolas avaliadas e aos avaliadores envolvidos. No total obtiveram-se 231 

respostas das escolas (77%) e 247 respostas de avaliadores (64%). 

Os questionários (ANEXO 3) incluem:  

 itens de resposta fechada, utilizando-se uma escala de concordância de A a D, em que A 

corresponde a Concordo Totalmente e D a Discordo Totalmente; 

 e itens de resposta aberta, incluindo a possibilidade de apresentação de aspetos a melhorar 

neste modelo e, ainda, de outros comentários e sugestões. 

 

4.1 Opinião das escolas 

Documentos solicitados previamente às escolas 

 

Os dados do GRÁFICO 7 mostram que: 

 A totalidade das escolas considera que os documentos solicitados previamente são pertinentes 

(100% de concordância); 

 A quase totalidade das escolas considera os conteúdos a inserir no “documento de apresentação 

de escola” adequados à sua autoavaliação, com apenas 0,4% de discordância. 

 

GRÁFICO 7 − DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PREVIAMENTE ÀS ESCOLAS 
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Quadro de referência da avaliação externa 

 Os itens relacionados com o quadro de referência estão estruturados em duas áreas: 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 

 A grande maioria das escolas consideram que os três domínios de avaliação – Resultados, 

Prestação do Serviço Educativo e Liderança e Gestão – estão adequados à sua missão (42,9% de 

concordância total, 50,2% de concordância). Relativamente às escolas que discordam, a 

percentagem é de 4,7% (GRÁFICO 8).  

 

GRÁFICO 8 − ADEQUAÇÃO DOS DOMÍNIOS À MISSÃO DA ESCOLA 

 

 

 

 

Campos de análise incluídos em cada domínio 

Relativamente à relevância dos campos de análise incluídos em cada domínio, os dados da GRÁFICO 9 

demonstram: 

 Predomínio da concordância, sendo de salientar uma elevada percentagem de respostas de 

concordância total (entre 46,8% e 70,6%) e a inexistência ou caráter residual de respostas de 

discordância total (no máximo 0,4%). 

 No domínio Resultados, o campo de análise Resultados Académicos é o que regista a maior 

percentagem de discordância (4,3%) pelas escolas, observando-se uma concordância igual ou 

superior a 98% nos campos de análise Resultados Sociais e Reconhecimento da Comunidade. 
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 Concordância igual ou superior a 97% nos três campos de análise no domínio Prestação do 

Serviço Educativo, variando a discordância entre 0,9% em Monitorização e Avaliação do Ensino 

e das Aprendizagens, 1,7% em Planeamento e articulação e 2,1% em Práticas de ensino. 

 Mais de 98% das escolas concordam com a relevância de todos os campos de análise incluídos 

no domínio Liderança e Gestão, com elevadas percentagens de concordância total (entre 66,7% 

e 70,6%). A maior percentagem de discordância observa-se no campo de análise Autoavaliação 

e melhoria (1,7%). 

 

GRÁFICO 9 − RELEVÂNCIA DOS CAMPOS DE ANÁLISE INCLUÍDOS EM CADA DOMÍNIO 

 

 

Preparação da escola para a avaliação 
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 As escolas consideram que houve um adequado envolvimento dos vários intervenientes na 

preparação para a avaliação externa. 

 O nível de concordância mais elevado diz respeito ao envolvimento do diretor com 99,1% de 

concordância (88,7% de concordância total), seguido do conselho pedagógico, dos 

departamentos curriculares, dos diretores de turma e da equipa de autoavaliação, todos com 

cerca de 98% de respostas concordantes. 
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 A associação de estudantes foi um interveniente cujo envolvimento foi considerado menos 

adequado (13,8% de discordância), seguindo-se os representantes dos pais nos conselhos de 

turma (com 6,5% de discordância) e os representantes da autarquia (com 6% de discordância), 

o Conselho Geral (5,2%), a associação de pais e os delegados de turma (com 4,8% e 4,7% de 

discordância, respetivamente).  

 A elevada percentagem de escolas que não respondem ao item associação de estudantes (20,8%) 

pode ser parcialmente justificado com a falta de existência desta associação. 

 

GRÁFICO 10 − Envolvimento dos órgãos, estruturas e outros intervenientes  

na preparação da avaliação externa da escola 

 

 

Contactos entre a escola e a IGEC 

Relativamente aos contactos estabelecidos entre a escola e a IGEC, as escolas fazem uma avaliação 

muito positiva, como se pode observar no GRÁFICO 11, sendo de destacar os seguintes pontos: 

 Entre 96% e 98% das escolas concordam que os contactos estabelecidos se caracterizam por 

afabilidade no trato, facilidade de acesso aos interlocutores da IGEC, clareza e adequação da 

informação prestada e resposta em tempo útil. 

 Não se registam respostas de discordância total. 
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GRÁFICO 11 − CARACTERIZAÇÃO DOS CONTACTOS ESTABELECIDOS ENTRE A ESCOLA E A IGEC 

 

 

Visita da equipa de avaliação 

De acordo com a leitura do GRÁFICO 12:  

 A generalidade das escolas considera adequados os aspetos relacionados com a visita da equipa 

de avaliação (entre 86% e 94% de respostas concordantes).  

 Destacam-se os itens planeamento e organização e regras de constituição dos painéis com uma 

concordância de cerca de 94%.  

 A discordância das escolas é mais elevada relativamente à condução das entrevistas (10,4%, 

com 3,5% de discordância total), seguindo-se o relacionamento da equipa de avaliação com os 

seus interlocutores (7,4% de discordância). 

 

GRÁFICO 12 − VISITA DA EQUIPA DE AVALIAÇÃO 
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Relatório da equipa de avaliação externa 

Da análise do GRÁFICO 13, referente ao relatório de avaliação externa, destaca-se: 

 Os itens com maiores percentagens de concordância são a estrutura do relatório, a adequação 

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

com níveis de concordância situados entre 90,5% e 94%. 

 As escolas discordam sobretudo dos aspetos relacionados com a fundamentação das 

classificações e com a justiça das apreciações, que apresentam discordância de 20,8% e 18,2%, 

respetivamente. 

 

GRÁFICO 13 − RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA 
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A observação dos dados do GRÁFICO 14 permite concluir que: 
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autoavaliação da escola, no que respeita aos instrumentos de trabalho, aos referenciais e à 
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 O contributo da metodologia da avaliação externa para a autoavaliação é o aspeto que reúne 

a maior percentagem de discordância (11,3%). 
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GRÁFICO 14 − CONTRIBUTOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA PARA A AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA 

 

 

Alterações do modelo de avaliação externa 

O GRÁFICO 15 permite observar o seguinte: 

 A generalidade das escolas tem uma opinião positiva deste modelo de avaliação externa, face 

ao modelo utilizado no primeiro ciclo (2006-2011). 

 As opiniões são especialmente favoráveis quanto à aplicação prévia de questionários de 

satisfação à comunidade e quanto à auscultação das autarquias em painel específico (ambos 

com 87% de respostas concordantes).  

 Os aspetos que apresentam maiores níveis de discordância são a redução de cinco para três 

domínios de análise (19,9%), a indicação do valor esperado dos resultados das escolas (19,5%) 

– com 6,5% de discordância total - e a introdução de um novo nível na escala de classificação 

(16,9%). 

 

GRÁFICO 15 − ALTERAÇÕES AO MODELO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Instrumentos de Trabalho

Referenciais

Metodologia

Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente Não respondeu

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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 painel específico

Introdução de um novo nível na escala de classificação

Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente Não respondeu

(%) 

(%) 



  
  
 
 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2014-2015 A 2016-2017 − RELATÓRIO 

43 

 

Aspetos a melhorar no modelo de Avaliação Externa das Escolas 

As escolas têm a possibilidade de indicar aspetos que consideram relevantes para a melhoria do atual 

modelo de avaliação externa. Os principais aspetos mencionados pelas escolas são os seguintes:  

 Cálculo do valor esperado tendo em conta um período mais longo, incluindo os anos mais 

recentes, e introdução de outras variáveis de contexto; 

 Redução do peso excessivo dos resultados académicos na classificação do domínio 

Resultados e também na classificação dos outros domínios; 

 Aumento do período de permanência da equipa de avaliação nos agrupamentos, visitando 
mais escolas; 

 

 

4.2 Opinião dos avaliadores 

 
Preparação da avaliação externa 

Como se pode observar na QUADRO 16: 

 Os avaliadores consideram que a preparação da visita foi adequada, sendo de destacar que 

todos os itens - número de reuniões que a antecederam, assuntos tratados nas reuniões, 

informação sobre a escola/agrupamento fornecida à equipa de avaliação e formação dos 

avaliadores - apresentam uma percentagem de concordância entre os 90% e os 98%.  

 O aspeto que apresenta um maior nível de discordância é a formação dos avaliadores, com 

7,7%. 

 

GRÁFICO 16 − PREPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA 
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Documentos solicitados previamente às escolas 

A análise da GRÁFICO 17 permite concluir que: 

 A grande maioria dos avaliadores concorda com o tipo de documentação que é solicitada 

previamente às escolas. Para 98,7% dos respondentes os documentos solicitados são 

pertinentes, e para 96% os conteúdos a inserir no documento de apresentação da escola são 

adequados à autoavaliação da escola.  

 

GRÁFICO 17 − DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PREVIAMENTE ÀS ESCOLAS/AGRUPAMENTOS 
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Os pontos a realçar do GRÁFICO 18 são os seguintes: 
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 É o item regras de constituição dos painéis de entrevistas que apresenta uma maior 

percentagem de discordância, com o valor de 9,7%, seguido da duração da visita (6,9%) e da 

organização da visita (4,5%). 
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GRÁFICO 18 − VISITA ÀS ESCOLAS 
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articulação e interação entre os membros da equipa (mais de 99% de concordância), com 

valores de concordância total de 77,7% e 73,7%, respetivamente (GRÁFICO 19). 

 

 

GRÁFICO 19 − EQUIPA DE AVALIAÇÃO 
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GRÁFICO 20 − QUADRO DE REFERÊNCIA DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

Relativamente à relevância dos campos de análise incluídos em cada domínio (GRÁFICO 21), conclui-se 

que: 
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99,6%.  

 A resposta Concordo totalmente predomina em todos os campos de análise, exceto no 
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 A maior discordância encontra-se nos campos de análise Resultados Académicos (3,6%) e 

Reconhecimento da comunidade (3,2%), ambos incluídos no domínio Resultados.  

 

GRÁFICO 21 − RELEVÂNCIA DOS CAMPOS DE ANÁLISE INCLUÍDOS EM CADA DOMÍNIO 
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Escala de avaliação 

 A maioria dos avaliadores considera a escala de avaliação adequada (entre 76,2% e 93,1% de 

respostas de concordância).  

 No entanto, esta é uma das dimensões do questionário em que se verificam maiores 

percentagens de discordância, especialmente no que diz respeito aos critérios de avaliação de 

cada domínio (23% de discordância) e ao texto de explicitação do significado dos níveis de 

classificação (21% de discordância). 

 

GRÁFICO 22 − ESCALA DE AVALIAÇÃO 
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 As alterações que suscitam maior discordância são a auscultação das autarquias em painel 

específico e a introdução de um novo nível na escala de classificação, com 21% e 20,2% de 
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GRÁFICO 23 − Alterações ao modelo de avaliação externa das escolas  
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Os aspetos a melhorar neste modelo de avaliação externa das escolas apresentados pelos avaliadores, 
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V. PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA 

 

Na linha da Recomendação n.º 1/2011, de 7 de janeiro, do Conselho Nacional de Educação, ficou 

definida, neste segundo ciclo, a obrigatoriedade de as escolas elaborarem um plano de melhoria na 

sequência da avaliação externa. 

De um modo seletivo, sintético e pragmático, o plano deve conter a ação que a escola se compromete 

a realizar nas áreas de melhoria identificadas na avaliação externa, em articulação com a 

autoavaliação, como merecedoras de prioridade no esforço de melhoria. Tendo em vista o 

envolvimento alargado da comunidade escolar, esse plano deve ser publicado na página da escola ou 

do agrupamento de escolas e dado conhecimento, desta publicação à Inspeção-Geral da Educação e 

Ciência.  

Na sequência da elaboração dos planos de melhoria pelas escolas, a maioria das que obtiveram 

classificações mais baixas nos domínios da avaliação externa foram acompanhadas no âmbito da 

atividade Acompanhamento da Ação Educativa (51 agrupamentos de escolas e uma escola secundária). 

Esta atividade assenta num Programa de Acompanhamento concebido com base em ações de melhoria, 

consideradas pela escola como prioritárias, que são objeto de reflexão e aprofundamento, em estreita 

articulação com uma equipa de inspeção.  

 

VI. CONCLUSÕES 

 

Apresentam-se de seguida as principais conclusões da Avaliação Externa das Escolas realizada nos anos 

letivos 2014-2015 a 2016-2017: 

1. A classificação de Bom predominou nos três domínios em avaliação, tendo sido atribuída a mais 

de metade das escolas, demonstrando que, de acordo com o descritivo deste nível de 

classificação, 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.   

2. A maioria das escolas que obtiveram a classificação de Suficiente, em pelo menos um dos 

domínios em avaliação, foram acompanhadas pela IGEC no ano letivo seguinte ao da avaliação 

externa no âmbito da atividade Acompanhamento da Ação Educativa.  
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3. No domínio Resultados destacam-se como pontos fortes o incentivo à participação dos alunos 

na vida da escola, o seu envolvimento em ações de solidariedade, as iniciativas para prevenção 

da indisciplina e a diversificação e adequação da oferta formativa. Regista-se, no entanto, que 

as áreas a melhorar estão relacionadas com a inexistência de mecanismos de auscultação dos 

alunos, que carecem de regularidade, e com a identificação dos fatores que condicionam o 

sucesso e disciplina, exigindo estes maior rigor. 

4. Na Prestação do serviço educativo os pontos fortes incluem a contextualização do currículo, a 

adequação dos apoios educativos e as medidas de combate à desistência e ao abandono. Também 

a rendibilização de recursos educativos e o desenvolvimento de projetos na área artística são 

elencados como favoráveis na ação da escola. Como dimensões a melhorar são apontadas a 

diferenciação pedagógica, o recurso a metodologias ativas e experimentais, bem como o trabalho 

colaborativo entre os docentes ao nível do planeamento, gestão do currículo e da avaliação 

formativa. Destaca-se como área crítica, na generalidade das escolas, o acompanhamento e a 

supervisão da prática letiva em contexto de sala de aula. 

5. No âmbito da Liderança e gestão salienta-se a visão estratégica, associada ao planeamento e à 

definição de objetivos e metas claras e a valorização das lideranças intermédias, com efeitos 

muito positivos na prestação do serviço educativo.  

Acrescem, ainda, como pontos fortes a atuação das escolas ao nível da motivação das pessoas, 

da gestão de conflitos, da eficácia dos circuitos de comunicação, do estabelecimento de critérios 

e práticas de organização e afetação de recursos, bem como de parcerias e projetos que 

contribuem, também, para o desenvolvimento organizacional.  

Contudo, a maioria das escolas apresenta como área mais frágil o processo de autoavaliação, o 

que evidencia a necessidade de este ser mais sustentado, abrangente e participado, de modo a 

facilitar a elaboração de planos de melhoria que integrem as áreas prioritárias de intervenção 

identificadas, para que estes tenham efetivo impacto nas práticas profissionais, na prestação do 

serviço educativo e, consequentemente, nos resultados dos alunos.  

6. Os questionários de satisfação aplicados, que antecedem o início dos trabalhos nas escolas, 

registaram taxas de resposta muito expressivas. Apesar da participação dos alunos ter sido a mais 

elevada, registou-se uma adesão muito significativa por parte dos docentes e não docentes e dos 

pais e encarregados de educação: 

i. Os alunos de todos os níveis de ensino assinalam como aspetos mais positivos o facto 

de terem vários amigos na escola e de conhecerem as regras de comportamento. Os 

alunos do 1.º ciclo gostam das atividades de expressão plástica e os alunos dos 2.º, 
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3.º ciclos e secundário assinalam favoravelmente o conhecimento dos critérios de 

avaliação. 

Por oposição, a frequência com que utilizam o computador, a qualidade dos almoços 

e o conforto das salas de aula, foram os aspetos considerados mais negativos pelos 

alunos, o que denota a importância atribuída à utilização das tecnologias e ao seu 

bem-estar.  

ii. Os pais e encarregados de educação gostam que os seus filhos frequentem o jardim 

de infância e a escola. Estão satisfeitos com a disponibilidade do diretor de turma 

e a boa ligação à família, e com o facto de os filhos terem lá bons amigos. Os pais 

das crianças da educação pré-escolar mostram-se muito satisfeitos com o 

desenvolvimento dos seus filhos desde que frequentam o jardim de infância.  

No entanto, manifestam-se menos satisfeitos com a qualidade das instalações, e na 

educação pré-escolar regista-se algum desagrado pelo facto de os filhos não 

participarem em atividades fora dos jardins de infância. A qualidade do serviço de 

refeitório e bufete e a resolução de problemas de indisciplina pela escola registam, 

alguma insatisfação por parte dos pais. 

iii. Os docentes assinalam positivamente a exigência do ensino na escola e a 

disponibilidade da direção. Os não docentes destacam a limpeza como o principal 

aspeto que os satisfaz. Ambos os grupos profissionais salientam a abertura ao 

exterior e o gosto por trabalhar na escola. 

Alguma insatisfação recai sobre aspetos relacionados com o comportamento dos 

alunos e as condições físicas das escolas, em especial o conforto das salas de aula e 

a adequação dos espaços de desporto e recreio. 

7. Os inquéritos por questionário aplicados às escolas e aos avaliadores, no final de cada ano de 

avaliação externa, têm constituído um instrumento para recolher dados sobre o processo de 

avaliação: 

i. As escolas, na generalidade, avaliam positivamente a avaliação externa, 

nomeadamente quanto à metodologia, ao relacionamento da equipa de avaliadores 

com os interlocutores das escolas, ao conteúdo do relatório e aos contributos do 

processo para a autoavaliação.  

Revelam no entanto, aspetos a melhorar, sendo os mais referidos os relacionados 

com o valor esperado, nomeadamente a disponibilização destes valores para um 

período mais longo, e ainda, a introdução de mais varáveis, para além das que têm 

sido usadas no seu cálculo. Também o peso excessivo do campo de análise 
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Resultados académicos nas classificações do domínio Resultados e na classificação 

dos outros dois domínios é um aspeto indicado como carecendo de melhoria no 

modelo de avaliação externa das escolas.  

ii. Também os avaliadores expressam níveis de concordância muito elevados sobre o 

processo de avaliação externa. Menos concordância merece o texto de explicitação 

do significado dos níveis de classificação da escala de avaliação e o facto de a 

mesma contemplar o nível de classificação Excelente. 

Como aspetos a melhorar destaca-se o quadro de referência, o valor esperado com 

a disponibilização de dados de mais anos, a introdução da observação da prática 

letiva e ainda a formação dos avaliadores.  

 

 

VII. DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DAS 

ESCOLAS 

Apresentam-se neste capítulo dados sobre o trabalho realizado pela IGE/IGEC no âmbito da avaliação 

externa das escolas, desde o ano letivo 2006-2007, e ainda uma referência à Equipa de Trabalho 

designada pelo despacho n.º 13-IGEC-2015, de 1 de junho, do Inspetor-Geral da Educação e Ciência, 

para efetuar uma reflexão sobre os caminhos a seguir no próximo ciclo da avaliação externa de escolas.  

 

7.1 Dois ciclos de avaliação externa das escolas   

Primeiro ciclo (2006 a 2011)  

Entre 2005-2006 e 2010-2011, a avaliação abrangeu um total de 1131 agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas, assim distribuídas: 

 24 escolas avaliadas pelo Grupo de Trabalho para a Avaliação das Escolas (2006);  

 100 escolas avaliadas em 2006-2007;  

 273 escolas avaliadas em 2007-2008;  

 287 escolas avaliadas em 2008-2009;  

 300 escolas avaliadas em 2009-2010;  

 147 escolas avaliadas em 2010-2011. 
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Segundo ciclo (2011 a 2017) 

Entre 2011-2012 e 2016-2017, foram avaliados 824 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, 

assim distribuídas: 

 12 escolas avaliadas pelo Grupo de Trabalho para a Avaliação das Escolas (2011);  

 231 escolas avaliadas em 2011-2012;  

 144 escolas avaliadas em 2012-2013;  

 137 escolas avaliadas em 2013-2014;  

 123 escolas avaliadas em 2014-2015;  

 100 escolas avaliadas em 2015-2016; 

 77 escolas avaliadas em 2016-2017. 

 

A Inspeção-Geral da Educação e Ciência, a quem foi atribuída a incumbência de realizar a avaliação 

externa das escolas, concluiu dois ciclos de avaliação externa tendo publicitado na respetiva página da 

internet os relatórios de escola e os relatórios globais sobre esta atividade. Neste processo pautou o 

seu trabalho pelos princípios do rigor técnico, da continuidade, da transparência e da participação, 

entre outros.  

Ao longo de 11 anos consolidou-se a avaliação externa das escolas, sendo reconhecida por académicos, 

especialistas em educação e pela sociedade em geral. Em torno desta atividade produziu-se literatura, 

realizaram-se seminários, conferências e têm sido desenvolvidos projetos de investigação de que é 

exemplo o Impacto e efeitos da avaliação externa nas escolas do ensino não superior, financiado pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, coordenado pela Universidade do Minho e com a participação 

das universidades do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Algarve. 

O Conselho Nacional da Educação tem acompanhado este programa tendo emitido pareceres e 

recomendações sobre a Avaliação Externa das Escolas. O Seminário subordinado a esta temática, 

realizado em 2015, em parceria com o Instituto de Educação da Universidade do Minho e a IGEC, 

permitiu o debate e a identificação das consequências e os efeitos da AEE, quer junto das escolas, quer 

ao nível das instâncias responsáveis pelas formulação e execução de políticas. 

Em 2012 foi publicado o estudo realizado pela OCDE sobre Avaliação em sistemas educativos: o caso 

de Portugal, que contém um capítulo sobre Avaliação de Escolas. Este estudo foi apresentado no 

Conselho Nacional de Educação em maio desse ano.  

 

http://www.cnedu.pt/content/edicoes/seminarios_e_coloquios/LIVROCNE_AVALIA%C3%87%C3%83O_EXTERNA_DAS_ESCOLAS.pdf
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Entre 2012 e 2014 a IGEC participou em reuniões no âmbito do Programa de Assistência Económica e 

Financeira a Portugal, onde foi interpelada sobre diversos aspetos do desenvolvimento do novo modelo 

de inspeção (avaliação externa das escolas) e sobre os seus resultados. 

 

 

7.2 Reflexão sobre o segundo ciclo de avaliação externa das 

escolas  

Uma equipa constituída por onze inspetores realizou, em 2015, um trabalho de reflexão sobre a AEE 

tendo em conta o conhecimento construído pela sua experiência, as melhores práticas internacionais, 

as recomendações do Conselho Nacional de Educação e da OCDE, os estudos da rede Eurydice, bem 

como trabalhos académicos entretanto publicados e uma vasta literatura sobre esta matéria. Neste 

âmbito efetuaram propostas para um novo modelo de avaliação de escolas incluídas num memorando 

entregue ao Inspetor-Geral da Educação e Ciência, em abril de 2016.  

Apresentam-se de seguida algumas das propostas contidas no memorando acima referido e outras que 

decorrem de contributos de diferentes intervenientes:   

1. Conceber um quadro de referência que contemple as especificidades dos diferentes níveis de 

educação e ensino, tendo em consideração o Perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória, com relevância nos relatórios de escola; 

2. Dar maior relevância às opções de gestão do currículo por parte dos jardins de infância e das 

escolas; 

3. Focar no quadro de referência, os critérios, as questões que suportam os juízos avaliativos e as 

metodologias utilizadas mais diretamente na qualidade das aprendizagens e do ensino e na sua 

relação com os resultados, considerando a recomendação da OCDE; 

4. Considerar a diversidade de contextos e de resultados existentes entre as diversas escolas dos 

agrupamentos; 

5. Construir uma escala de avaliação em que o texto explicativo de cada nível permita evitar 

ambiguidades e incoerências entre os descritores e os juízos formulados nos domínios em 

avaliação; 

6. Utilizar informação estatística disponibilizada pela DGEEC no InfoEscolas, do conhecimento 

prévio dos avaliados, designadamente indicadores sobre o desempenho dos alunos nas diversas 

ofertas educativas e formativas, de modo a permitir uma análise criteriosa e rigorosa dos 

resultados académicos; 



  
  
 
 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2014-2015 A 2016-2017 − RELATÓRIO 

55 

 

7. Dar continuidade à aplicação de questionários de satisfação, melhorando os utilizados no segundo 

ciclo de avaliação externa, e que os seus “resultados” não se restrinjam a um campo de análise 

específico, mas que sejam utilizados nos relatórios sempre que se considere pertinente, tendo 

em conta a relevância da informação recolhida;  

8. Introduzir a observação da prática letiva enquanto metodologia de trabalho, com recurso a 

instrumentos do conhecimento prévio das escolas avaliadas, visando a transparência do processo; 

9. Contemplar, nas diversas agendas, um momento preparatório da avaliação externa em que serão 

aplicados os questionários de satisfação e em que é realizada a observação da prática letiva; 

10. Determinar a duração dos ciclos de avaliação em função de avaliações anteriores, da ‘análise de 

risco’ (designadamente resultados escolares e sociais da escola), e de outros fatores relevantes;  

11. Assumir a diversidade e a proporcionalidade como desafios maiores, ou seja, prever uma 

avaliação mais ou menos extensa e profunda, consoante as condições e as necessidades de cada 

escola; 

12. Integrar outros profissionais no leque de peritos externos, no que respeita às equipas de 

avaliação; 

13. Contemplar fatores decorrentes da avaliação externa da escola, designadamente, realizar 

entrevistas ocasionais ou considerar evidências de um contexto escolar com características 

diferentes; 

14. Melhorar os relatórios de escola, em aspetos como a simplificação da linguagem e a identificação 

mais precisa das áreas que a escola deve priorizar nos seus esforços de melhoria;  

15. Desenvolver ações sequenciais entre os ciclos de avaliação, diferenciadas em função dos 

resultados obtidos, que permitam avaliar os progressos, nomeadamente no que diz respeito à 

utilização dos resultados da avaliação externa; 

16. Ponderar, a diversos níveis (responsabilidade da gestão, acompanhamento do trabalho dos 

docentes, formação, etc.), os efeitos da avaliação externa, seja em consequência do 

reconhecimento dos bons resultados seja da necessidade de melhoria;  

17. Incluir as escolas do ensino particular e cooperativo, tendo em vista uma visão abrangente do 

sistema educativo, o cumprimento da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, e visando a 

disponibilização do mesmo nível de informação, ao público em geral; 

18. Investir na formação dos avaliadores em temáticas relacionadas com a avaliação externa das 

escolas; 

19. Instituir uma instância de recurso da avaliação externa; 
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20. Garantir a utilização dos resultados da avaliação externa no planeamento da ação educativa das 

escolas avaliadas, nomeadamente Projeto educativo, Planos de atividades e Planos de melhoria. 

 

 

7.3 Grupo de Trabalho para o novo ciclo de Avaliação Externa 

das Escolas 

Na perspetiva de dar continuidade à AEE, foi criado um Grupo de Trabalho de Avaliação Externa das 

Escolas – Despacho n.º 13342/2016, publicado no Diário da República n.º 215, 2.ª série, de 9 de 

novembro – com a missão de: 

a) Analisar os diferentes estudos e pareceres sobre: 

1. A Avaliação Externa das Escolas, em geral; 

2. O modelo utilizado no segundo ciclo de Avaliação Externa das Escolas. 

b) Definir: 

1. O âmbito dos estabelecimentos de educação e ensino a abranger na avaliação externa; 

2. Os referentes e domínios de avaliação, as metodologias, a escala e nomenclatura de 

classificação, os intervenientes no processo, incluindo a constituição das equipas de 

avaliação e a periodicidade dos ciclos de avaliação. 

c) Apresentar uma proposta de regime jurídico da avaliação externa das escolas. 

 

 

  

https://dre.pt/application/conteudo/75693262
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ANEXO 1 – Escolas e agrupamentos de escolas avaliados  

 

ATIN − Área territorial de inspeção do Norte (91) 

2014-2015 

Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, Bragança 

Agrupamento de Escolas Abel Salazar, Matosinhos  

Agrupamento de Escolas António Correia de 

Oliveira, Esposende  

Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa, Porto  

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, 

Vila Nova de Famalicão  

Agrupamento de Escolas da Abelheira, Viana do 

Castelo 

Agrupamento de Escolas da Trofa  

Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé 

Agrupamento de Escolas de Alpendorada, Marco de 

Canaveses  

Agrupamento de Escolas de Amarante 

Agrupamento de Escolas de Amares 

Agrupamento de Escolas de Arouca 

Agrupamento de Escolas de Barcelos 

Agrupamento de Escolas de Braga Oeste 

Agrupamento de Escolas de Canelas, Vila Nova de 

Gaia 

Agrupamento de Escolas de Carvalhos, Vila Nova de 

Gaia 

Agrupamento de Escolas de Castêlo de Maia, Maia  

Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva 

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto 

Agrupamento de Escolas de Idães, Felgueiras  

Agrupamento de Escolas de Loureiro, Oliveira de 

Azeméis  

Agrupamento de Escolas de Lousada 

Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros 

Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses   

Agrupamento de Escolas de Melgaço   

Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro 

Agrupamento de Escolas de Montelongo, Fafe 

Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão, 

Santa Maria da Feira 

Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua, 

Matosinhos  

Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca  

Agrupamento de Escolas de São Lourenço, 

Valongo 

Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, 

Gondomar 

Agrupamento de Escolas de Trigal de Santa Maria, 

Braga 

Agrupamento de Escolas de Valongo 

Agrupamento de Escolas de Vila Flor 

Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo, Vila 

Nova de Gaia 

Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Abade_Bacal_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Abel_Salazar_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Antonio_Correia_Oliveira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Antonio_Correia_Oliveira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Aurelia_Sousa_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Camilo_Castelo_Branco_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Camilo_Castelo_Branco_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Abelheira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Abelheira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Trofa_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Alfandega_Fe_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Alpendorada_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Alpendorada_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Amarante_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Amares_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Arouca_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Barcelos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Braga_Oeste_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Lousada_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Castelo_Maia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Castelo_Paiva_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Celorico_Basto_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Idaes-Felgueiras_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Loureiro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Loureiro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Lousada_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Macedo_Cavaleiros_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Marco_Canaveses_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Melgaco_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Miranda_Douro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Montelongo-Fafe_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Pacos_Brandao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Pacos_Brandao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Ponte_Barca_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_S.Lourenco-Ermesinde_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_S.Lourenco-Ermesinde_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_S.Pedro_Cova_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_S.Pedro_Cova_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Trigal_Sta.Maria_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Trigal_Sta.Maria_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Valongo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Vila_Flor_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Diogo_Macedo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Diogo_Macedo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Sudeste_Baiao_R.pdf
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Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, 

Lousada 

Agrupamento de Escolas Emídio Garcia, Bragança 

Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, Santa 

Maria da Feira 

Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, 

Chaves 

Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, 

Vila Nova de Gaia 

Agrupamento de Escolas Gil Vicente, Guimarães 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, Matosinhos 

Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, Chaves 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Marco de 

Canaveses 

Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, 

Vila Nova de Famalicão 

Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito, 

Viana do Castelo 

Escola Artística do Conservatório de Música do 

Porto 

Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Carvalhais, Mirandela 

 

2015-2016 

Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza Cardoso, 

Amarante  

Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, Braga  

Agrupamento de Escolas D. Maria II, Braga  

Agrupamento de Escolas D. Maria II, Vila Nova de 

Famalicão  

Agrupamento de Escolas D. Sancho I, Vila Nova de 

Famalicão  

Agrupamento de Escolas da Maia 

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, 

Matosinhos  

Agrupamento de Escolas de Búzio, Vale de Cambra  

Agrupamento de Escolas de Felgueiras  

Agrupamento de Escolas de Maximinos, Braga  

Agrupamento de Escolas de Monção  

Agrupamento de Escolas de Monserrate, Viana do 

Castelo  

Agrupamento de Escolas de Paredes  

Agrupamento de Escolas de Pedome, Vila Nova de 

Famalicão 

Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima 

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso  

Agrupamento de Escolas de Resende  

Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, 

Viana do Castelo  

Agrupamento de Escolas de Valdevez, Arcos de 

Valdevez  

Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar - 

Sul  

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, 

Chaves  

Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, São 

João da Madeira  

Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, Braga  

http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Mario_Fonseca-LousadaNorte_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Mario_Fonseca-LousadaNorte_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Emidio_Garcia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Fernando_Pessoa-Sta.MariaFeira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Fernando_Pessoa-Sta.MariaFeira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Fernao_Magalhaes-Chaves_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Fernao_Magalhaes-Chaves_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Gil_Vicente_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Irmaos_Passos-Matosinhos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Dr.Julio_Martins-Chaves_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_n.1_Gondomar_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_n.1_Marco_Canaveses_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_n.1_Marco_Canaveses_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Padre_Benjamim_Salgado_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Padre_Benjamim_Salgado_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Pintor_Jose_Brito_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_AE_Pintor_Jose_Brito_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_EA_Conservatorio_Musica-Porto_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_EA_Conservatorio_Musica-Porto_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_EP_Carvalhais_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Norte/AEE_2015_EP_Carvalhais_R.pdf
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Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, 

Guimarães  

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Porto  

Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Vila 

Real  

Agrupamento de Escolas Sidónio Pais, Caminha  

Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo 

Tirso  

Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima 

 

2016-2017 

Agrupamento de Escolas de Abação, Guimarães  

Agrupamento de Escolas de Argoncilhe,  

Santa Maria da Feira  

Agrupamento de Escolas de Ínfias, Vizela  

Agrupamento de Escolas de Matosinhos  

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira  

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do 

Neiva, Vila Verde  

Agrupamento de Escolas de Rates, Póvoa de Varzim  

Agrupamento de Escolas Dr. João Araújo Correia, 

Peso da Régua  

Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, 

Porto 

Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, Vila Nova de 

Gaia 

Escola Secundária São Pedro, Vila Real 

 

ATIC − Área territorial de inspeção do Centro (46) 

2014-2015 

Agrupamento de Escolas Coimbra Centro 

Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste 

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 

Agrupamento de Escolas de Arganil 

Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira 

Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo 

Rodrigo  

Agrupamento de Escolas de Gouveia 

Agrupamento de Escolas de Mangualde 

Agrupamento de Escolas de Mealhada 

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo 

Agrupamento de Escolas de Nelas 

Agrupamento de Escolas de Ovar   

Agrupamento de Escolas de Penacova 

Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão 

Agrupamento de Escolas de Sátão 

Agrupamento de Escolas de Seia 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva 

Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Rodão 

Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da 

Serra   

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Leiria 

http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Coimbra_Centro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Coimbra_Oeste_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Alvaiazere_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2014_Centro/AEE_2014_AE-Arganil_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Celorico_Beira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Figueira_Castelo_Rodrigo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Figueira_Castelo_Rodrigo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Gouveia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Mangualde_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Mealhada_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Miranda_Corvo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Nelas_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Ovar_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Penacova_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Santa_Comba_Dao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Satao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Seia_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Vila_Nova_Paiva_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Vila_Velha_Rodao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Escalada-Pampilhosa_Serra_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_AE_Escalada-Pampilhosa_Serra_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Centro/AEE_2015_ES_Afonso_Lopes_Vieira_R.pdf
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2015-2016 

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, 

Guarda  

Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, Castelo 

Branco  

Agrupamento de Escolas Caranguejeira - Santa 

Catarina da Serra, Leiria  

Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda  

Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha  

Agrupamento de Escolas de Esgueira, Aveiro  

Agrupamento de Escolas de Estarreja  

Agrupamento de Escolas de Gafanha da Nazaré, 

Ílhavo 

Agrupamento de Escolas de Marrazes, Leiria 

Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho  

Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul  

Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia  

Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Leiria  

Agrupamento de Escolas Figueira Mar, Figueira da 

Foz  

Agrupamento de Escolas Figueira Norte, Figueira da 

Foz  

Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, Covilhã  

Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria, 

Cantanhede  

Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, Castelo 

Branco  

Agrupamento de Escolas Viseu Norte  

 

2016-2017 

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova  

Agrupamento de Escolas de Esmoriz / Ovar Norte  

Agrupamento de Escolas de Mira  

Agrupamento de Escolas de Tábua  

 

Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de 

Carvalho, Seia  

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, 

Repeses, Viseu  

Agrupamento de Escolas José Sanches e S. Vicente 

da Beira  
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ATIS − Área territorial de inspeção do Sul (163) 

2014-2015 

Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva, Sintra 

Agrupamento de Escolas António Sérgio, Sintra 

Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage, 

Setúbal 

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, 

Santarém 

Agrupamento de Escolas da Moita 

Agrupamento de Escolas de Aljezur 

Agrupamento de Escolas de Almodôvar 

Agrupamento de Escolas de Alvalade 

Agrupamento de Escolas de Alvito 

Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos 

Agrupamento de Escolas de Avis 

Agrupamento de Escolas de Barrancos  

Agrupamento de Escolas de Camarate - D. Nuno 

Álvares Pereira, Loures 

Agrupamento de Escolas de Castelo de Vide 

Agrupamento de Escolas de Castro Verde 

Agrupamento de Escolas de Coruche 

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo  

Agrupamento de Escolas de Fronteira 

Agrupamento de Escolas de Monforte 

Agrupamento de Escolas de Ourique 

Agrupamento de Escolas de Palmela 

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo 

Isidro, Montijo 

Agrupamento de Escolas de Peniche 

Agrupamento de Escolas de Redondo 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz 

Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos  

Agrupamento de Escolas de São João da Talha, 

Loures  

Agrupamento de Escolas de São João do Estoril, 

Cascais 

Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços, Seixal 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha 

Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo 

António 

Agrupamento de Escolas do Algueirão, Sintra  

Agrupamento de Escolas do Cadaval 

Agrupamento de Escolas do Sardoal   

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, Loulé  

Agrupamento de Escolas João Villaret, Loures 

Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz 

Sobral, Sobral do Monte Agraço 

Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos 

Agrupamento de Escolas Lapiás, Sintra 

Agrupamento de Escolas Luís de Camões, Lisboa 

Agrupamento de Escolas Luísa Todi, Setúbal  

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas 

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de 

Oliveira, Lagoa  

http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Alfredo_Silva_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Antonio_Sergio-Sintra_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_D.Afonso_Henriques-Santarem_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_D.Afonso_Henriques-Santarem_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Moita_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Aljezur_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Almodovar_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Alvalade_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Alvito_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Arruda_Vinhos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Avis_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Barrancos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Camarate-D.Nuno_Alvares_Pereira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Camarate-D.Nuno_Alvares_Pereira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Castelo_Vide_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Castro_Verde_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Coruche_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Ferreira_Alentejo_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Fronteira_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Monforte_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Ourique_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Palmela_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Pegoes_Canha_S.Isidro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Pegoes_Canha_S.Isidro_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Peniche_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Reguengos_Monsaraz_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Salvaterra_Magos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_S.Joao_Talha-Loures_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_S.Joao_Talha-Loures_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_S.Joao_Estoril_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_S.Joao_Estoril_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Vale_Milhacos-Seixal_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Vila_Nova_Barquinha_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Vila_Real_S.Antonio_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Vila_Real_S.Antonio_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Algueirao_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Cadaval_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Sardoal_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Dra.Laura_Ayres_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Joao_Villaret-Loures_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Joaquim_Inacio_Cruz_Sobral_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Joaquim_Inacio_Cruz_Sobral_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Josefa_Obidos_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Lapias-Sintra_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Luis_Camoes-Lisboa_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Luisa_Todi-Setubal_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_n.1_Loures_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_n.1_Serpa_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_n.3_Elvas_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Padre_Ant.Martins_Oliveira-Lagoa_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Padre_Ant.Martins_Oliveira-Lagoa_R.pdf
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Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, 

Montijo  

Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria, Vila 

Franca de Xira  

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, 

Santiago do Cacém 

 Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra, 

Lisboa  

Agrupamento de Escolas Romeu Correia, Almada  

Agrupamento de Escolas Terras de Larus, Seixal  

Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva, Sintra  

 

2015-2016 

Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, Loures  

Agrupamento de Escolas Amadora Oeste, Amadora  

Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, Ourém  

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Loulé  

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, Peniche  

Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra  

Agrupamento de Escolas da Azambuja  

Agrupamento de Escolas da Lourinhã 

Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio, Almada  

Agrupamento de Escolas das Olaias, Lisboa  

Agrupamento de Escolas de Alcochete  

Agrupamento de Escolas de Almeirim  

Agrupamento de Escolas de Alter do Chão  

Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro 

Agrupamento de Escolas de Estremoz  

Agrupamento de Escolas de Marvão  

Agrupamento de Escolas de Mem Martins, Sintra  

Agrupamento de Escolas de Moura  

Agrupamento de Escolas de Mourão  

 Agrupamento de Escolas Mães D´Agua, Amadora  

Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, 

Loures  

Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas, Sintra 

Agrupamento de Escolas de Santa Catarina, Oeiras  

Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, 

Lisboa  

Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, Torres 

Vedras  

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo  

Agrupamento de Escolas do Crato  

Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, Lisboa  

Agrupamento de Escolas Emídio Navarro, Almada  

Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos 

Santos, Sintra  

Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, 

Torres Vedras  

Agrupamento de Escolas Júdice Fialho, Portimão  

Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, Lagos  

Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha e Queijas, 

Oeiras  

Agrupamento de Escolas Madeira Torres, Torres 

Vedras  

http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Poeta_Joaquim_Serra_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Poeta_Joaquim_Serra_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Povoa_Santa_Iria_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Povoa_Santa_Iria_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Prof.Armenio_Lanca-SantiagoCacem_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Prof.Armenio_Lanca-SantiagoCacem_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Prof.Lindley_Cintra-Lisboa_R.pdf
http://www.igec.mec.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Prof.Lindley_Cintra-Lisboa_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Romeu_Correia-Almada_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_AE_Terras_Larus-Seixal_R.pdf
http://www.ige.min-edu.pt/upload/AEE_2015_Sul/AEE_2015_ES_Ferreira_Dias-Sintra_R.pdf
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Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, 

Sesimbra 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Sintra  

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Abrantes  

Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora  

Agrupamento de Escolas Nun'Álvares, Seixal  

Agrupamento de Escolas Padre João Coelho 

Cabanita, Loulé  

Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias, 

Torres Vedras   

Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, 

Portimão  

Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, 

Setúbal  

Agrupamento de Escolas Severim de Faria, Évora  

Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, Faro  

Agrupamento de Escolas Visconde de Chanceleiros, 

Alenquer  

Escola Artística do Instituto Gregoriano de Lisboa  

Escola Profissional de Ciências Geográficas, Lisboa  

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de 

Abrantes, Mouriscas, Abrantes  

Escola Secundária da Ramada, Odivelas  

Escola Secundária Rainha Dona Amélia, Lisboa  

 

2016-2017 

Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas  

Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, Sintra  

Agrupamento de Escolas Almeida Garrett, Amadora  

Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos, Sintra 

Agrupamento de Escolas António Gedeão, Almada  

Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento  

Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, 

Lisboa  

Agrupamento de Escolas D. João I, Moita  

Agrupamento de Escolas D. João II, Caldas da 

Rainha  

Agrupamento de Escolas D. João V, Amadora 

Agrupamento de Escolas da Caparica, Almada  

Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, 

Sesimbra  

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, 

Amadora  

Agrupamento de Escolas Eng.º Duarte Pacheco, 

Loulé  

Agrupamento de Escolas General Humberto 

Delgado, Loures  

Agrupamento de Escolas Gil Eanes, Lagos  

Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, Setúbal  

Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, 

Cartaxo  

Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira, Moita  

Agrupamento de Escolas José Afonso, Loures  

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Abrantes  

Agrupamento de Escolas Ordem de Santiago, 

Setúbal  



  
  
 
 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2014-2015 A 2016-2017 − RELATÓRIO 

66 

 

Agrupamento de Escolas de Benavente  

Agrupamento de Escolas de Benfica, Lisboa  

Agrupamento de Escolas de Carnaxide - Portela, 

Oeiras 

Agrupamento de Escolas de Cascais  

Agrupamento de Escolas de Constância  

Agrupamento de Escolas de Ferreiras, Albufeira  

Agrupamento de Escolas de Gavião  

Agrupamento de Escolas de Grândola  

Agrupamento de Escolas de Massamá, Sintra  

Agrupamento de Escolas de Miraflores, Oeiras  

Agrupamento de Escolas de Moinhos da Arroja, 

Odivelas  

Agrupamento de Escolas de Odemira   

Agrupamento de Escolas de Ourém  

Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, Oeiras  

Agrupamento de Escolas de Santo André, Barreiro  

Agrupamento de Escolas de Santo António da 

Charneca, Barreiro  

Agrupamento de Escolas de São Julião da Barra, 

Oeiras  

Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro, 

Mafra  

Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria, Olhão 

Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de 

Gusmão, Lisboa  

Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de 

Magalhães, Vila Franca de Xira  

Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos 

Santos, Vila Franca de Xira  

Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos, Lisboa  

Agrupamento de Escolas Raul Proença, Caldas da 

Rainha  

Agrupamento de Escolas Ruy Belo, Sintra  

Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Santarém  

Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, Mação  

Agrupamento de Escolas Visconde de Juromenha, 

Sintra  

Escola Artística de Dança do Conservatório 

Nacional, Lisboa  

Escola Artística de Música do Conservatório 

Nacional, Lisboa  

Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã, Odivelas  

Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça  

Escola Secundária D. João II, Setúbal  

Escola Secundária de Palmela  

Escola Secundária du Bocage, Setúbal  

Escola Secundária Fonseca Benevides, Lisboa 

Escola Secundária José Saramago, Mafra 
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ANEXO 2 – Questionários de satisfação 

 

ANEXO 2.A – Alunos, Pais e Encarregados de Educação e 

Trabalhadores docentes e não docentes 

01 – Questionário aos trabalhadores docentes  

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

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

famílias, professores e outros trabalhadores. 

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

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

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

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

 

Pretende incluir outros comentários? Sim  Não  

 

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

comentários. 

 

 

 

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

Escola/Agrupamento de Escolas:____________________________________________________   

Trabalha na Escola-Sede Sim  Não  

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

  
Concordo 

totalmente 
5 

Concordo 
4 

Não concordo 
nem discordo 

3 

Discordo 
2 

Discordo 
totalmente 

1 

Não sei 
 

1. O ensino nesta escola é exigente.                         

      
2. A escola é aberta ao exterior. 

                        

      
3. A informação circula bem na escola.                         

      
4. 

A Direção valoriza os meus contributos para o 
funcionamento da escola. 

                        

      
5. As salas de aula são confortáveis.                         

      
6. 

Os espaços de desporto e de recreio da escola são 
adequados. 

                        

      

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

                        

      

8. Os alunos respeitam os professores.                         

      
9. Os alunos respeitam o pessoal não docente.                         

      
10. A biblioteca está bem apetrechada e funciona bem.                         

      
11. 

O uso dos computadores na sala de aula é prática 
comum nesta escola. 

                        

      
12. O comportamento dos alunos é bom.                         

      
13. As situações de indisciplina são bem resolvidas.                         

      
14. A Direção é disponível.                         

      
15. 

A Direção partilha competências e 
responsabilidades. 

                        

      
16. A Direção sabe gerir os conflitos.                         

      
17. A escola tem uma boa liderança.                         

      
18. 

A Direção envolve os trabalhadores na  
autoavaliação da escola. 

                        

      
19. A escola é limpa.                         

      
20. A escola é segura.                         

      
21. Os serviços administrativos funcionam bem.                         

      
22. O ambiente de trabalho é bom.                         

      
23. Gosto de trabalhar nesta escola. 
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02 –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.                         

       

  



  
  
 
 
 

 

 
 

AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS 2014-2015 A 2016-2017 − RELATÓRIO 

77 

 

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 2.B –Principais áreas de concordância e discordância 

ALUNOS DO 1.º 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 

Conheço as regras de comportamento da 

escola (96,1%) 

Tenho vários amigos na escola (95,5%) 

Gosto das atividades de expressão plástica 

que faço na escola (95,1%) 

Utilizo o computador na sala de 

aula todas as semanas (34%) 

Gosto do almoço que é servido na 

escola (13,6%) 

Na minha sala os alunos portam- -

se bem (28,7%) 

Utilizo o computador na sala de 

aula todas as semanas (18,5%) 

Gosto do almoço que é servido na 

escola (18,6%) 

 

ALUNOS DOS 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E 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 (87,9%) 

Conheço as regras de comportamento da 

escola (85,8%) 

Conheço os critérios de avaliação 

(81,9%) 

Uso o computador na sala de aula 

com alguma frequência (42,6%) 

Gosto do almoço que é servido na 

escola (36%) 

As salas de aula são confortáveis 

(35,5%) 

Nas aulas há um ambiente de 

tranquilidade e de respeito 

(29,2%) 

O ensino nesta escola é exigente 

(27,3%) 

As minhas sugestões são tidas em 

conta pelos professores e pela 

Direção (24%) 

Estou satisfeito com a higiene e a 

limpeza da escola (23,9%) 

  

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 

O Jardim de Infância é limpo (94,7%) 

Gosto que o meu filho frequente este 
Jardim de Infância (94,6%) 

Estou satisfeito com o 
desenvolvimento do meu filho desde 
que frequenta este Jardim de 
Infância (94,5%) 

O meu filho participa em 

atividades fora do Jardim de 

Infância (8%) 

O Jardim de Infância tem boas 

instalações (6%) 

Os serviços administrativos do 

Agrupamento funcionam bem (14,7%) 

Os almoços são bons (13,9%) 

A direção do Agrupamento está a fazer 

um bom trabalho (13,9%) 
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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 (86,2%) 

O meu filho tem bons amigos na 

escola (84,2%) 

Gosto que o meu filho ande nesta 

escola (81,2%) 

Os serviços de refeitório e bufete 

são bons (21,1%) 

As instalações da escola são boas 

(16,1%) 

A escola resolve bem os 

problemas de indisciplina (10,6%) 

A escola resolve bem os problemas de 

indisciplina (23,5%) 

Os serviços de refeitório e bufete são 

bons (22,3%) 

A direção está a fazer um bom 

trabalho (22,5%) 

 

PESSOAL DOCENTE: PRINCIPAIS ÁREAS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

PESSOAL DOCENTE 

Concordam mais Discordam mais Não concordam, nem discordam 

A escola é aberta ao exterior 

(91,8%) 

O ensino nesta escola é exigente 

(85,1%) 

A Direção é disponível (84,8%) 

Gosto de trabalhar nesta escola 

(84,2%) 

 

As salas de aula são confortáveis 

(25,8%) 

Os espaços de desporto e de 

recreio da escola são adequados 

(22,6%) 

O comportamento dos alunos é 

bom (19,8%) 

O comportamento dos alunos é bom 

(22,2%) 

Os alunos respeitam o pessoal não 

docente (20,7%) 

As situações de indisciplina são bem 

resolvidas (17,9%) 

O refeitório e o bufete funcionam 

bem e têm qualidade (17,8%) 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE: PRINCIPAIS ÁREAS DE CONCORDÂNCIA E DISCORDÂNCIA 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

Concordam mais Discordam mais Não concordam, nem discordam 

A escola é limpa (87,6%) 

Gosto de trabalhar nesta escola 

(84,1%) 

A escola é aberta ao exterior (82,3%) 

Os alunos respeitam os 
professores (20,5%) 

Os alunos respeitam o pessoal 
não docente (20,5%) 

O comportamento dos alunos é 
bom (20,5%) 

Os espaços de desporto e de 
recreio da escola são adequados 
(19,7%) 

O comportamento dos alunos é bom 

(25,9%)  

Os alunos respeitam os professores 

(22,4%) 

Os alunos respeitam o pessoal não 

docente (21,1%) 
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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  

 

 

ANEXO 4A – Inspetores  

Área territorial de inspeção do Norte  

Abílio Brito  José Leonel Afonso 

Acácio de Brito José Manuel Sevivas Martins 

Adriano Silva  Luís Fernandes 

Ana Margarida Penha Luís Rodrigues  

Ana Paula Ferreira  Luísa Teixeira 

António Patrício Maria Graça Costa 

Carlos Miranda Maria José Dias 

Casimiro Veloso Maria Fátima Marinho 

Cremilda Alves Maria Filomena Vidal 

Cristina Celina Silva Maria José Rangel 

Francisco Pires Maria Judite Cruz 

Ilda Monteiro Maria Manuela Alves 

Irene Marques Maria Manuela Parente 

João Monteiro Maria Pia Barroso 

João Pereira da Silva Maria Zita Oliveira 

Jorge Mota Vitor Rosa 

José Eduardo Moreira  
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Área territorial de inspeção do Centro  

Adelino Almeida Jorge Silva Sena 

Carlos Heitor José João Azevedo 

Cristina Lemos José Lebre 

Eduardo Oliveira  Manuel Branco Silva 

Fernando Vasconcelos Lurdes Campos 

João Paulo Gomes Ulisses Quevedo 

Joaquim Brigas Pedro Gerardo 

 

Área territorial de inspeção do Sul  

Ana Cristina Pinto Helena Afonso 

Ana Márcia Pires Isabel Barata  

Ana Maria Jacob Isabel Lopes 

Ana Maria Flor João Henriques 

Ana Matela  João Nunes 

António Frade João Paulo Dias 

Carla Bernardes Jorge Sarmento Morais 

Carla Grenho Luísa Janeirinho 

Carlos Mendonça Lurdes Navarro 

Carmen Palma Manuel Faria 

Clara Lucas Manuel Lourenço 

Dulce Campos Maria Adelina Pinto 

Esmeralda Jesus Maria da Conceição Ribeiro 

Fátima Galveias Maria de Lurdes Campos 

Florbela Valente Maria Eugénia Gomes 

Helder Guerreiro Maria Fernanda Lota 

Maria João Pereira Paulo Cruz 

Maria Luísa Leal Pedro Valadares 
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Maria Margarida Flores Rosa Micaelo 

Maria Margarida Paulo Rui Atanásio 

Maria Paula Carrusca Rui Castanheira 

Marisa Janino Nunes Silvina Pimentel 

Olga Correia  

 

ANEXO 4B – Peritos externos  

Abílio Amiguinho Catarina Delgado 

Ana Maria Mouraz Cláudia Andrade 

Ana Sofia Viseu Cristina Parente 

Ana Teresa Machado Daniela Gonçalves 

André Sendin Elisabete Ferreira 

António José Almeida Elisabete Freire 

António José Guedes Fernanda Bonacho 

António Neto Fernando Caria 

António José Osório Graça Bidarra 

Armando Loureiro Helder Fanha Martins 

Bárbara Esparteiro Helena Quintas 

Cândido Jorge Moreira Henrique Ramalho  

Cândido Peres Henrique Cruz Vaz 

Carla Cibele Figueiredo Isabel Fialho 

Carla Maria Costa Isabel Maria Ferreira 

Carlos Augusto Pires Isabel Rebelo 

Carlos Barreira Isabel Silva João 

Carlos Alberto Ferreira João Delgado  

César Sá João Gouveia Lopes 

João Leal Maria Ilídia Cabral 

João Rocha Maria João Carvalho 
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João Manuel Calado Maria João Pires da Rosa 

Joaquim Barbosa Maria José Magalhães 

Joaquim Escola Maria Madalena Teixeira 

Joaquim Lopes Maria Manuela Rocha 

Jorge Manuel Pinto Maria Piedade Rebelo 

Jorge Ribeiro Maria Teresa Vilaça 

José António Brandão Marisa Sofia Correia 

José Brites Ferreira Marta Almeida 

José Carlos Morgado Miguel Mourato 

José Cruz Lopes Miguel Santos 

José Luís Silva Paula Neves 

José Manuel Saragoça Pedro Abrantes 

José Neves Pedro Rodrigues 

José Paulo Cravino Rita Almendra 

José Verdasca Rui Dantas 

Leonor Torres Rui João Ramalho 

Luís Alves Sérgio Vieira 

Luís Manuel Murta Sofia Marques Silva 

Luís Fernandes Susana Henriques 

Luís Sérgio Vieira Teresa Vitorino 

Luísa Louro Teresa Teixeira Lopo 

Luísa Neves Vanda Nascimento 

Manuel Célio Conceição Virgínio Isidro Sá 

Maria Amélia Lopes  

Maria Antónia Barreto  

Maria Assunção Flores  

Maria de Fátima Paixão  

 


