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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

No quadro das políticas educativas sobre inclusão e autonomia e flexibilidade curricular, sob o 

referencial do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o apoio tutorial específico 

surge reforçado enquanto medida de combate ao abandono e ao insucesso escolares. Com efeito, 

preconizando-se uma escola que responda às necessidades e assegure o acesso ao currículo e às 

aprendizagens de todos e de cada um dos alunos, o apoio tutorial específico constitui efetivamente 

uma oportunidade para concretizar aqueles objetivos junto de jovens que têm acumulado um 

historial de insucesso ao longo do seu percurso escolar. 

Por outro lado, as políticas implementadas no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular 

consagram a tutoria como uma das dinâmicas pedagógicas, com vista ao desenvolvimento de 

competências de autorregulação. O próprio Perfil dos Alunos, na área de competências relativa 

ao desenvolvimento pessoal e autonomia, frisa que as mesmas “dizem respeito aos processos 

através dos quais os alunos desenvolvem confiança em si próprios, motivação para aprender, 

autorregulação, espírito de iniciativa e tomada de decisões”, aspetos que entroncam claramente 

naquele que tem sido o quadro concetual para o desenvolvimento da medida. 

Foi neste contexto que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência deu continuidade, em 2018-2019, 

ao trabalho de acompanhamento/avaliação do apoio tutorial específico, que deu origem ao 

presente relatório. 

Este explicita os objetivos e a metodologia da atividade desenvolvida nos estabelecimentos de 

ensino, analisando, os principais resultados e tendências. Sintetizam-se, ainda, as conclusões e 

apresentam-se as recomendações feitas aos agrupamentos/escolas não agrupadas e as propostas 

dirigidas à tutela. 
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1 – INTRODUÇÃO 

O Apoio Tutorial Específico, medida de combate ao abandono e ao insucesso escolares, foi 
instituída pelo Despacho normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho, tendo o enquadramento legal 
sido atualizado através do Despacho normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, que manteve, no 
essencial, a regulamentação original da medida. A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) 
tem acompanhado, desde 2016-2017, o trabalho realizado pelos agrupamentos/escolas não 
agrupadas no âmbito da sua implementação. 

O presente relatório expressa as principais tendências e resultados decorrentes da ação 
desenvolvida pela IGEC nos estabelecimentos de ensino intervencionados e constitui-se como um 
instrumento que visa informar a administração, os estabelecimentos de ensino e a comunidade 
acerca das principais conclusões da implementação da medida no ano letivo de 2018-2019, à 
semelhança do que ocorreu nos dois anos letivos anteriores, com a publicação dos respetivos 
relatórios globais, disponíveis na página eletrónica da IGEC. 

Para além da introdução, o documento apresenta os objetivos definidos para o desenvolvimento 
da atividade e prossegue com uma abordagem detalhada sobre a metodologia e a execução, 
explicitando as principais alterações registadas em relação ao ano letivo anterior. Com efeito, o 
trabalho realizado pela IGEC tem sido sucessivamente adequado no sentido de ir respondendo às 
necessidades identificadas ao longo destes três anos letivos e tornar a atividade mais útil e eficaz, 
junto das comunidades educativas. 

O capítulo fundamental do relatório diz efetivamente respeito à apresentação de tendências e 
resultados referentes às diferentes tipologias de intervenção realizadas. Na dimensão A, atividade 
central de acompanhamento, são explorados os diferentes campos objeto de análise, desde os 
dados relativos à caracterização do apoio tutorial específico, à organização e ao desenvolvimento 
da medida. De seguida, é abordado o impacto do apoio tutorial específico e o grau de satisfação 
manifestado pelos tutorandos. A identificação dos aspetos mais positivos e das áreas de melhoria 
encerra esta vertente. 

Por sua vez, na dimensão B, é analisada a evolução registada nos agrupamentos/escolas não 
agrupadas que, intervencionados em 2017-2018, foram objeto de novo acompanhamento em 2018-
2019. Finalmente, na dimensão C, são apresentadas as razões da não implementação da medida, 
nos estabelecimentos de ensino intervencionados, bem como o trabalho que estava a ser 
desenvolvido com os alunos dos 2.º e 3.º ciclos com duas ou mais retenções no seu percurso escolar. 
Estas duas tipologias de intervenção foram realizadas pela primeira vez em 2017-2018 e, 
considerada a avaliação positiva do seu impacto, sublinhada no respetivo relatório global, 
mantiveram-se em 2018-2019. 

O relatório sistematiza seguidamente as principais conclusões decorrentes da análise global feita 
e encerra com a apresentação de recomendações e propostas, direcionadas, respetivamente, aos 
agrupamentos/escolas não agrupadas e à tutela. 

Embora o foco do documento agora apresentado seja o ano letivo de 2018-2019, são estabelecidas, 
sempre que se considerar pertinente, relações com os relatórios produzidos nos anos letivos de 
2016-2017 e 2017-2018 para possibilitar uma visão global do apoio tutorial específico ao longo dos 
três anos da sua implementação. 
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2 – OBJETIVOS 

A atividade Apoio Tutorial Específico, inscrita no programa de Acompanhamento da IGEC, 
compreendeu, em 2018-2019, os seguintes objetivos, definidos no respetivo Plano de Atividades:  

• Promover uma escola que se mobiliza e organiza para proporcionar uma educação 
inclusiva, para todos e cada um, tendo como referencial da sua ação educativa o Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 
 

• Conhecer as práticas das escolas na implementação do apoio tutorial específico; 
 
• Contribuir para a melhoria dos processos desenvolvidos pelos agrupamentos/escolas 

não agrupadas; 
 
• Identificar boas práticas adotadas pelos estabelecimentos de ensino; 
 
• Conhecer o grau de satisfação dos alunos abrangidos pela medida; 
 
• Apreciar o impacto do apoio tutorial específico, nomeadamente quanto à assiduidade, 

ao comportamento e aos resultados escolares dos alunos. 
 

Além destes objetivos gerais, foram ainda definidos outros mais específicos, relacionados com as 
diferentes dimensões da atividade, explicitadas no capítulo referente à metodologia e execução. 
De entre eles, são de salientar ainda: 

• Analisar a evolução registada pelos agrupamentos/escolas não agrupadas na 
implementação do apoio tutorial específico face ao ano letivo de 2017-2018; 
 

• Verificar o grau de cumprimento das propostas de melhoria então assinaladas pela 
IGEC; 

 
• Analisar a fundamentação da decisão tomada pelos agrupamentos/escolas em não 

implementar o apoio tutorial específico, em 2018-2019; 
 
• Identificar as medidas de promoção do sucesso escolar pelas quais se encontram 

abrangidos os alunos dos 2.º e 3.º ciclos com duas ou mais retenções; 
 
• Conhecer os mecanismos de monitorização e de acompanhamento da situação escolar 

destes alunos. 
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3 – METODOLOGIA E EXECUÇÃO 

À semelhança do que havia acontecido em 2017-2018, a atividade Apoio Tutorial Específico foi 
desenvolvida em três vertentes: a dimensão A, correspondente à intervenção central de 
acompanhamento; a dimensão B, que incidiu em estabelecimentos de ensino que tinham sido 
objeto da atividade de acompanhamento, em 2017-2018, e, dadas as dificuldades registadas na 
implementação da medida, foram novamente intervencionados no sentido de se analisar a 
evolução realizada; e, finalmente, a dimensão C, tipologia específica direcionada para os 
agrupamentos/escolas não agrupadas que não implementaram o apoio tutorial específico, com a 
finalidade de se aprofundar a reflexão em torno dessa decisão e do trabalho que estava a ser feito 
com os alunos dos 2.º e 3.º ciclos com duas ou mais retenções. 

Importa salientar que, em 2018-2019, a atividade central de acompanhamento, correspondente à 
dimensão A, registou alterações significativas em relação à forma como vinha a ser desenvolvida 
desde o ano letivo de 2016-2017. Com efeito, dados os constrangimentos identificados nos 
relatórios dos anos anteriores acerca da falta de formação dos professores tutores e do 
desconhecimento do modelo teórico para o desenvolvimento da tutoria, fizeram-se modificações 
nos instrumentos da atividade de modo a torná-los ainda mais próximos do referencial e suscitar, 
assim, uma reflexão mais focada com os interlocutores dos agrupamentos/escolas não agrupadas.  

O quadro seguinte apresenta o número de intervenções realizadas, por dimensão e Área Territorial 
de Inspeção, em 2018-2019: 

QUADRO I– AGRUPAMENTOS/ESCOLAS INTERVENCIONADOS (N.º) 

DIMENSÃO ATI NORTE ATI CENTRO ATI SUL TOTAL 

A 23 10 23 56 

B 3 2 3 8 

C 5 3 4 12 

TOTAL 31 15 30 76 

 
Ao longo dos três anos de existência da medida apoio tutorial específico, a IGEC realizou 272 
intervenções, nas diferentes tipologias, destacando-se, naturalmente, a concretização de 227 
respeitantes à atividade central de acompanhamento (dimensão A). Esta vertente incidiu, 
portanto, desde 2016-2017, em cerca de 42% dos estabelecimentos de ensino da rede pública do 
país que têm implementado a medida.  

O trabalho realizado contou, uma vez mais, com a colaboração da Direção-Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciência (DGEEC), organismo que recolheu, no início do ano letivo, dados acerca da 
implementação do apoio tutorial específico em todos os agrupamentos/escolas não agrupadas da 
rede pública (números de alunos elegíveis e integrados na medida, de professores tutores com e 
sem formação específica e, no caso dos estabelecimentos de ensino que não implementaram o 
apoio tutorial específico, a fundamentação dessa decisão, entre outros aspetos).  
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No ano letivo de 2018-2019, os dados globais apurados pela DGEEC foram os seguintes: 

QUADRO II – DADOS GLOBAIS DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 2018-2019 

ESCOLAS QUE IMPLEMENTARAM 
O APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

ALUNOS DOS 2.º E 3.º CICLOS 
COM DUAS OU MAIS RETENÇÕES 

ALUNOS INTEGRADOS EM 
APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO PROFESSORES TUTORES 

541 29 910 21 784 2305 

(Fonte: DGEEC, janeiro de 2019) 

Nos quadros seguintes é possível observar os dados globais referentes ao apoio tutorial específico 
nos dois anos letivos anteriores: 

QUADRO III – DADOS GLOBAIS DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 2017-2018 

ESCOLAS QUE IMPLEMENTARAM 
O APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

ALUNOS DOS 2.º E 3.º CICLOS 
COM DUAS OU MAIS RETENÇÕES 

ALUNOS INTEGRADOS EM 
APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO PROFESSORES TUTORES 

542 31 534 23 296 2537 

(Fonte: DGEEC, janeiro de 2018) 

QUADRO IV – DADOS GLOBAIS DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 2016-2017 

ESCOLAS QUE IMPLEMENTARAM 
O APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

ALUNOS DOS 2.º E 3.º CICLOS 
COM DUAS OU MAIS RETENÇÕES 

ALUNOS INTEGRADOS EM 
APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO PROFESSORES TUTORES 

554 32420 24788 2728 

(Fonte: DGEEC, julho de 2017) 

A leitura dos três quadros apresentados anteriormente demonstra que o número de alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos com duas ou mais retenções no seu percurso escolar tem vindo a diminuir ao longo dos 
últimos três anos letivos: de 32420 jovens naquela situação em 2016-2017 evoluiu-se para 29910 
em 2018-2019. Consequentemente, os números de estabelecimentos de ensino que 
implementaram a medida, de alunos integrados em apoio tutorial específico e de professores 
tutores diminuíram ao longo daquele período. 

Após uma análise da informação recolhida pela DGEEC, foram então selecionados os 
agrupamentos/escolas não agrupadas a intervencionar nas dimensões A e C, de acordo com os 
critérios constantes do quadro a seguir apresentado: 

QUADRO V – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS AGRUPAMENTOS/ESCOLAS NÃO AGRUPADAS A INTERVENCIONAR (DIMENSÕES A E C) 

DIMENSÃO A 

• AE/escolas não agrupadas em que o apoio tutorial específico tinha grande expressão, 
considerando os números de alunos elegíveis e em apoio tutorial, de tutores e de grupos criados; 

• Agrupamentos/escolas não agrupadas de áreas regionais diversificadas; 

• Agrupamentos/escolas não agrupadas que apresentavam uma discrepância significativa 
entre os números de alunos elegíveis e em apoio tutorial. 

DIMENSÃO C • Agrupamentos/escolas não agrupadas que não implementaram a medida em 2018-2019, cujos 
fundamentos importa aprofundar. 
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Por sua vez, os estabelecimentos de ensino a intervencionar no âmbito da dimensão B foram 
selecionados pelos responsáveis pela coordenação da presente atividade, em cada Área Territorial 
de Inspeção, de acordo com o seguinte critério: 

QUADRO VI – CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS AGRUPAMENTOS/ESCOLAS NÃO AGRUPADAS A INTERVENCIONAR (DIMENSÃO B) 

DIMENSÃO B 
• Agrupamentos/escolas não agrupadas que, intervencionados em 2017-2018, no âmbito 

da atividade central de acompanhamento do apoio tutorial específico, revelaram 
maiores dificuldades na implementação da medida. 

 
À semelhança do que ocorreu nos anos anteriores, o trabalho realizado pelas equipas inspetivas 
apoiou-se em instrumentos concebidos para cada uma das dimensões, que abrangiam guiões 
orientadores da intervenção e fichas síntese ou outros documentos para devolução de informação 
aos agrupamentos/escolas não agrupadas. O quadro seguinte sistematiza os instrumentos 
utilizados e os campos objeto de análise em cada uma das tipologias: 

QUADRO VII – INSTRUMENTOS/CAMPOS DE ANÁLISE POR DIMENSÃO 

DIMENSÃO A DIMENSÃO B DIMENSÃO C 

GUIÃO 

• Dados de caracterização do 
Apoio Tutorial Específico 

• Organização do Apoio Tutorial 
Específico: 

o Divulgação e sensibilização 
o Planeamento 
o Trabalho colaborativo entre 

professores tutores e 
técnicos 

o Papel da equipa 
multidisciplinar de apoio à 
educação inclusiva 

o Desenvolvimento do Apoio 
Tutorial Específico: 

o Preparação 
o Execução 
o Monitorização e avaliação 

• Impacto do Apoio Tutorial 
Específico 

• Grau de satisfação dos alunos 

• Boas práticas 

GUIÃO 

• Ações desenvolvidas no âmbito 
das propostas de melhoria 
identificadas em 2017-2018 

• Progressos conseguidos 

GUIÃO 

• Fundamentação da decisão de 
não implementação do Apoio 
Tutorial Específico 

• Situação escolar dos alunos 
dos 2.º e 3.º ciclos com duas 
ou mais retenções 

• Mecanismos de 
acompanhamento, 
monitorização e 
avaliação implementados 

FICHA SÍNTESE 

• Aspetos positivos 

• Aspetos a melhorar 

• Síntese descritiva sobre o 
grau de satisfação dos alunos 

• Boas práticas 
(quando existentes) 

FICHA SÍNTESE 

• Apreciação 
do trabalho realizado 

• Aspetos a aprofundar 

OFÍCIO DE 
ENCERRAMENTO DA INTERVENÇÃO 

• Recomendações 
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Os campos objeto de análise na dimensão A foram alterados relativamente aos que foram 
utilizados nos dois anos anteriores. O objetivo, como referido anteriormente, foi o de tornar a 
intervenção mais focada no modelo teórico associado ao desenvolvimento do apoio tutorial 
específico e não tanto na recolha de informação sobre as práticas desenvolvidas pelos 
agrupamentos/escolas não agrupadas, aspeto bastante trabalhado nos dois relatórios nacionais 
referentes aos anos letivos de 2016-2017 e 2017-2018. Pretendeu-se de facto uma interpelação 
ainda mais indutora da melhoria. Por outro lado, efetuaram-se alguns ajustamentos de modo a 
tornar os instrumentos mais adequados ao novo paradigma da inclusão, instituído pelo Decreto-
Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, e desencadear, também, alguma reflexão sobre a sua 
operacionalização. Além disso, a atividade central de acompanhamento integrou, em 2018-2019, 
dois temas que não tinham sido analisados em 2017-2018: o grau de satisfação dos alunos e o 
impacto do apoio tutorial específico. 

O desenvolvimento das diferentes tipologias de intervenção resultou do cruzamento de 
metodologias diversificadas, de acordo com a natureza específica de cada uma das dimensões. 
Neste âmbito, são de destacar a análise documental (materiais utilizados nas sessões de tutoria, 
horários, documentos de monitorização e avaliação, entre outros), a observação de contextos de 
tutoria e a recolha de dados. A dimensão A contemplou ainda a aplicação de questionários de 
satisfação on-line a um conjunto de tutorandos selecionados aleatoriamente. A realização de 
entrevistas com os principais implicados no processo continuou a ser a metodologia privilegiada. 
Além dos professores tutores, do psicólogo e dos alunos entrevistaram-se ainda, pela primeira vez 
em 2018-2019, os diretores de turma e os pais e encarregados de educação. Independentemente 
da dimensão, as intervenções tiveram o seu início e o seu términus com uma reunião com o diretor 
do estabelecimento de ensino, onde foram, respetivamente, apresentados os objetivos da 
atividade e o feedback geral acerca das principais conclusões. 

A duração das intervenções da dimensão A compreendeu quatro dias de trabalho nos agrupamentos 
/escolas não agrupadas, por se tratar da atividade central de acompanhamento, mais complexa e 
abrangente, ao passo que as tipologias B e C decorreram, no geral, durante dois dias, uma vez que 
o foco de análise era bastante mais delimitado. As equipas inspetivas foram constituídas por dois 
inspetores, integrando pelo menos um elemento habilitado com a formação em tutorias 
autorregulatórias, promovida em 2016-2017 pela Escola de Psicologia da Universidade do Minho. 
Tal como acontecera nos dois anos anteriores, as intervenções foram antecedidas de reuniões 
preparatórias com os inspetores, dinamizadas pelos responsáveis pela coordenação do trabalho, 
em cada uma das áreas territoriais de inspeção, e foram espaços de reflexão, partilha, análise dos 
instrumentos/metodologia e aprofundamento de conceitos teóricos. Estes elementos realizaram 
ainda intervenções em conjunto no sentido de partilhar conhecimento e definir procedimentos 
comuns de atuação no âmbito da análise dos produtos das intervenções de cada uma das áreas 
territoriais de inspeção. 
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4 – AVALIAÇÃO: TENDÊNCIAS E RESULTADOS 

DIMENSÃO A 

4.1 – Dados de caracterização do apoio tutorial específico 
O primeiro campo objeto de análise nas intervenções respeitantes à dimensão A diz respeito à 
recolha de indicadores sobre o apoio tutorial específico de modo a caracterizar-se a situação de 
cada um dos agrupamentos/escolas não agrupadas. Os números de alunos elegíveis e integrados 
na medida, de tutores e de grupos constituídos foram alguns dos aspetos analisados, como a seguir 
se verifica: 

QUADRO VIII– DADOS RECOLHIDOS SOBRE O ATE NO TOTAL DOS AE/ESCOLAS NÃO AGRUPADAS INTERVENCIONADOS 

ALUNOS COM 
DUAS OU MAIS 
RETENÇÕES 

ALUNOS 
INTEGRADOS EM 
APOIO TUTORIAL 

ESPECÍFICO 

GRUPOS 
CONSTITUÍDOS TUTORES 

ALUNOS INTEGRADOS 
EM APOIO TUTORIAL 
ESPECÍFICO DESDE 

2016-2017 

ALUNOS INTEGRADOS 
EM APOIO TUTORIAL 
ESPECÍFICO DESDE 

2017-2018 

2864 2089 253 215 513 631 

 
Para complementar os dados apresentados no quadro anterior, importa referir que: 

• O número de alunos integrado em apoio tutorial específico é, tal como acontecia nos anos 
anteriores, inferior ao número daqueles que reuniam condições para beneficiar da medida. 
Em alguns casos, estes alunos frequentavam ofertas educativas como os cursos de educação 
e formação, as turmas de percursos curriculares alternativos e o programa integração de 
educação e formação, pelo que alguns estabelecimentos de ensino decidiram não abranger 
estes jovens pelo apoio tutorial, considerando o trabalho específico que já era realizado 
no âmbito das ofertas educativas referidas; 

• Por outro lado, alguns dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos com duas ou mais retenções no seu 
percurso escolar já se encontravam abrangidos por outras medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, pelo que os agrupamentos/escolas não agrupadas decidiram, 
também, não integrar estes jovens em apoio tutorial específico; 

• Tal como foi observado nos anos anteriores, registou-se ainda uma percentagem de alunos 
que não foram integrados na medida por não terem sido autorizados pelos respetivos 
encarregados de educação. Em 2018-2019 foram 9% os jovens elegíveis que não foram 
integrados em apoio tutorial específico por esta razão. Refira-se que este valor coincide 
com o registado em 2017-2018 e anda muito próximo dos 7% de 2016-2017, não se 
assinalando, portanto, uma evolução positiva neste aspeto; 

• Em alguns estabelecimentos de ensino foram integrados no apoio tutorial específico alunos 
que não possuíam duas ou mais retenções no seu percurso escolar, mas que os docentes 
consideraram pertinente abranger, preventivamente. Esta situação, sempre pontual, 
também já tinha sido registada nos dois anos letivos anteriores; 
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• Como se verifica, o número de grupos constituídos é inferior ao de tutores, uma vez que 
em vários agrupamentos/escolas não agrupadas o mesmo docente acompanhou mais do que 
um grupo tutorial. Em alguns estabelecimentos de ensino foram criados grupos que não 
respeitavam a legislação enquadradora, nomeadamente a sua constituição com 10 alunos. 
Nestes casos, os diretores dos agrupamentos/escolas não agrupadas não utilizaram, muitas 
vezes, as horas de crédito específico atribuído, de acordo com n.º 3 do artigo 12.º do 
Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, e rentabilizaram outros tempos, 
nomeadamente as insuficiências letivas de professores colocados em mobilidade; 

• Em 2018-2019 recolheu-se ainda informação sobre o número de alunos que já beneficiava 
do apoio tutorial específico desde o ano inicial, 2016-2017, ou desde o ano letivo anterior. 
Esta decisão prendeu-se com o interesse em analisar, em particular, o impacto da medida 
junto destes alunos, matéria que será explorada mais à frente. 

A recolha de indicadores abrangeu, ainda, a formação dos professores tutores, dado tratar-se de 
uma questão muito relevante para o sucesso do apoio tutorial específico. A literatura sublinha, na 
verdade, a importância de os professores tutores possuírem formação específica para desempenharem 
com maior eficácia estas funções. O quadro seguinte integra os dados sobre este assunto: 

QUADRO IX – FORMAÇÃO DOS PROFESSORES TUTORES (2018-2019) 

PROFESSORES TUTORES 
COM OS CURSOS MOOC/MOODLE 

PROFESSORES TUTORES 
COM OUTRO TIPO DE FORMAÇÃO 

PROFESSORES TUTORES 
SEM FORMAÇÃO 

14% 14% 72% 

 
Os valores apresentados revelam que a grande maioria dos tutores não possuía efetivamente 
qualquer tipo de formação em tutoria ou área afim, corroborando uma das conclusões já identificadas 
em 2017-2018, quando este valor foi de 75%, muito próximo do registado atualmente. Esta situação 
tem representado uma das debilidades do processo, já assinalada nos relatórios anteriores. 

Apesar disso, destaca-se positivamente a atividade de vários centros de formação, em algumas 
zonas do país, por terem desenvolvido ações em apoio tutorial dirigidas aos docentes dos 
agrupamentos/escolas não agrupadas associados. Outro aspeto a realçar diz respeito ao facto de 
em alguns estabelecimentos de ensino, os diretores terem atribuído as funções de tutor a 
professores que tinham formação em áreas consideradas afins, como gestão de conflitos, coaching 
e educação para a cidadania, por exemplo, procurando colmatar, desta forma, a falta de recursos 
humanos com formação específica em tutoria. 

Todavia, verificou-se que, no total dos estabelecimentos de ensino intervencionados, existiam 50 
docentes que detinham formação específica em tutoria, nomeadamente o curso moodle em 
tutorias autorregulatórias, promovido em 2016-2017 numa parceria entre a Direção-Geral da 
Educação e a Escola de Psicologia da Universidade do Minho, mas que não se encontravam a 
desempenhar as funções de tutores. Esta situação prendeu-se, muitas vezes, com outras 
prioridades na distribuição de serviço e, em alguns casos, ainda que em menor número, com o 
desconhecimento que os diretores detinham acerca dos professores detentores de formação 
específica, nomeadamente quando estes se encontravam em funções pela primeira vez nos 
agrupamentos/escolas não agrupadas.  
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Finalmente, este ponto incidiu ainda na análise da frequência dos alunos às sessões de trabalho 
com os respetivos professores tutores. Os dados recolhidos, neste âmbito, demonstram que cerca 
de 65% dos jovens participavam com alguma regularidade nas reuniões com os seus tutores. A 
percentagem de alunos que não teve uma participação assídua é bastante elevada, um dos 
problemas que tem persistido ao longo dos três anos. 

 

 

4.2 – Organização do apoio tutorial específico 
As intervenções da dimensão A da atividade desenvolvida pela IGEC incidiram também num campo 
referente à forma como os agrupamentos/escolas não agrupadas organizaram, numa perspetiva 
macro, a implementação do apoio tutorial específico. Analisaram-se, neste âmbito, aspetos como 
as questões ligadas à divulgação e à sensibilização da comunidade educativa, ao planeamento 
efetivo da medida, às condições criadas para trabalho colaborativo entre professores tutores e 
técnicos e ao papel da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 

Em relação à divulgação da medida e à sensibilização dos diferentes elementos da comunidade 
educativa apuraram-se os seguintes dados, constantes do quadro a seguir apresentado: 

QUADRO X – DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

ELEMENTOS DA COMUNIDADE EDUCATIVA  
EM AE / ESCOLAS NÃO AGRUPADAS QUE DESENVOLVERAM ESTRATÉGIAS EFICAZES % 

Alunos 50% 

Docentes 55% 

Psicólogo 63% 

Assistentes operacionais 13% 

Pais e encarregados de educação 38% 

 

Como se constata, os resultados não são muito positivos, mostrando que subsistem, de facto, 
problemas na mobilização de alunos e famílias para o apoio tutorial específico, à semelhança do 
que já acontecia nos anos letivos anteriores. O mesmo se verifica em relação ao papel dos 
assistentes operacionais, que continua a ser muito pouco valorizado no processo de 
implementação do apoio tutorial específico. Apesar disso, é de realçar positivamente um maior 
envolvimento dos psicólogos em torno da medida. 

No que diz respeito ao planeamento do apoio tutorial específico, analisou-se se os 
agrupamentos/escolas não agrupadas tinham tomado decisões fundamentadas em relação aos 
seguintes aspetos: 
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QUADRO XI – PLANEAMENTO DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

PLANEAMENTO DO APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO  
EM AE / ESCOLAS NÃO AGRUPADAS QUE TOMARAM DECISÕES FUNDAMENTADAS % 

Seleção dos professores tutores 70% 

Emparelhamento dos professores tutores e tutorandos 57% 

Formação dos professores tutores 18% 

Orientações gerais sobre o trabalho a desenvolver 66% 

Critérios para a constituição dos grupos tutoriais 61% 

Critérios/orientações para a elaboração dos horários 41% 

Mecanismos de acompanhamento, monitorização e avaliação 41% 

Envolvimento das famílias 18% 

Articulação dos professores tutores com os conselhos de turma 50% 

 
A seleção dos professores tutores e a definição de orientações gerais para o trabalho a desenvolver 
foram os aspetos mais valorizados por um maior número de estabelecimentos de ensino no âmbito 
do planeamento da medida. Já a formação dos professores tutores e o envolvimento das famílias 
representam as áreas onde poucos agrupamentos/escolas não agrupadas tomaram decisões 
fundamentadas. No que diz respeito à formação nem sempre os estabelecimentos de ensino 
dispõem dos meios necessários para a concretizarem, embora seja de enaltecer iniciativas 
tomadas por alguns através do envolvimento dos psicólogos na realização de ações internas e dos 
centros de formação, como referido anteriormente. Ao nível da formação de docentes em apoio 
tutorial, registaram-se ainda práticas muito profícuas de parceria com instituições do ensino 
superior. 

Analisaram-se, também, neste ponto, as condições criadas pelos agrupamentos/escolas não 
agrupadas para o trabalho colaborativo entre professores tutores e técnicos e para a coordenação 
da medida. Já tinha sido assinalado, em anos anteriores, que a instituição da figura do coordenador 
do apoio tutorial específico era sinónimo de uma ação mais organizada e estruturada. No ano 
letivo de 2018-2019, este cargo existia em 46% dos estabelecimentos de ensino intervencionados. 
Todavia, só em 16% estavam instituídos momentos para trabalho colaborativo sistemático e 
contínuo entre professores tutores, prática que importa, por isso, generalizar. 

As intervenções da dimensão A passaram ainda a incluir, em 2018-2019, alguns aspetos 
relacionados com o funcionamento das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, 
na sequência da publicação do respetivo diploma, como referido. Assumindo que a interpelação 
pelas equipas inspetivas é sempre indutora da melhoria, pretendeu-se conhecer que ações 
estavam a ser desenvolvidas por aquelas equipas no âmbito do apoio tutorial específico, 
nomeadamente se tinham triangulado informação acerca dos tutorandos no sentido de 
circunstanciar as formas de intervenção mais adequadas a cada caso e se tinham procedido à 
articulação com outras medidas promotoras da aprendizagem e da inclusão.  



 

 

 

 

15 

Os dados apurados demonstram que só um número reduzido de estabelecimentos de ensino 
envolveu de facto as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva no planeamento e 
organização do apoio tutorial específico. Dada a publicação recente do diploma, a maioria dos 
agrupamentos/escolas não agrupadas estava ainda a apropriar-se dos princípios e estabelecera 
outras prioridades na transição dos dois quadros normativos. 

 

 

4.3 – Desenvolvimento do apoio tutorial específico 
As intervenções realizadas no âmbito da dimensão A contemplaram, ainda, a forma como os 
professores tutores desenvolveram o apoio tutorial específico, numa perspetiva mais micro da 
organização, em função do contexto de cada um dos grupos tutoriais. Analisou-se o trabalho nas 
fases de preparação, execução e avaliação da medida. 

Em relação à preparação, verificou-se que os professores tutores recolheram previamente 
informação sobre os interesses, as necessidades e as potencialidades dos alunos que lhes foram 
atribuídos. Este trabalho foi predominantemente levado a cabo através da realização de 
entrevistas e/ou de reuniões com os alunos e da consulta dos processos individuais dos jovens. A 
aplicação de questionários aos tutorandos e a concretização de reuniões com os professores dos 
alunos foram outras das práticas adotadas num número significativo de estabelecimentos de 
ensino. 

Nesta fase, designada de preparação, analisou-se também o tipo de planificação que os tutores 
haviam realizado face ao grupo tutorial que lhes fora atribuído. A organização dos horários e a 
periodicidade das sessões com os tutorandos foram o aspeto mais valorizado pelos docentes, neste 
processo. O mesmo aconteceu com a definição de objetivos e/ou metas em relação à ação a 
desenvolver. Apesar disso, as evidências apontam, em muitos dos estabelecimentos de ensino, 
para a ausência de um planeamento estruturado feito pelos tutores em função dos grupos que lhes 
foram atribuídos. 

No que diz respeito à execução propriamente dita do apoio tutorial específico, constatou-se que 
a grande maioria dos professores havia conseguido criar o ambiente relacional adequado a 
favorecer o processo de mudança dos tutorandos, condição essencial, como é sabido, para a 
realização de um trabalho eficaz no seio da tutoria. As evidências registadas demonstram ainda 
que os professores tutores, na grande maioria dos estabelecimentos de ensino intervencionados, 
conheciam os problemas e as dificuldades que afetavam os seus tutorandos, embora as ações para 
que os alunos aprofundassem a compreensão desses problemas e dificuldades e assumissem 
compromissos para os superar fossem desenvolvidas num menor número de agrupamentos/escolas 
não agrupadas. Apenas em 25% dos estabelecimentos de ensino onde foi realizada a atividade, 
pela IGEC, os tutorandos haviam procedido, de forma estruturada, à definição de objetivos para 
o seu percurso escolar. 

As estratégias de autorregulação da aprendizagem constituíram outros dos itens de análise no 
âmbito das intervenções concretizadas. O quadro seguinte sistematiza a informação sobre este 
assunto: 
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QUADRO XII – ESTRATÉGIAS DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

ESTRATÉGIAS DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
EM AE / ESCOLAS NÃO AGRUPADAS ONDE OS TUTORES PROMOVERAM O SEU DESENVOLVIMENTO % 

Planificação (elaboração de um horário de estudo, de um calendário de testes e/ou trabalhos… 34% 

Organização do ambiente de trabalho/estudo (eliminação de distratores…) 36% 

Procura de apoio (pedir ajuda a um colega, aos irmãos mais velhos…) 38% 

Otimização do tempo em sala de aula (tirar apontamentos, fazer notas…) 32% 

Criação de métodos de estudo e trabalho (resumir, esquematizar, sublinhar…) 63% 

Procura de informação adicional (pesquisa de informação na internet, consultar livros na biblioteca…) 30% 

Repetição e memorização (repetição em voz alta, criação de mnemónicas…) 30% 

Revisão das matérias (imaginar que está a explicar a matéria a alguém…) 55% 

Autoavaliação (utilização de uma checklist…) 39% 

Autoconsequências (escrever notas sobre recompensas…) 20% 

 

Os dados apresentados demonstram que os tutores privilegiaram, nas sessões de trabalho com os 
alunos, o desenvolvimento das estratégias de autorregulação da aprendizagem relacionadas com 
a criação de métodos de estudo e de trabalho e com a revisão das matérias aprendidas nas 
diferentes disciplinas. Como se verifica, há um conjunto significativo de agrupamentos/escolas 
não agrupadas onde a generalidade das estratégias apresentadas não foi objeto de trabalho no 
apoio tutorial específico. Importa, contudo, relembrar que em 52% dos estabelecimentos de ensino 
intervencionados não existia qualquer docente que tivesse realizado algum dos cursos de formação 
disponibilizados em 2016-2017. 

As evidências recolhidas permitiram ainda apurar que os professores tutores desenvolveram ações 
para influenciar positivamente os índices motivacionais dos alunos na grande maioria dos 
agrupamentos/escolas não agrupadas intervencionados. O mesmo aconteceu em relação à 
realização de atividades que visavam a promoção de relações interpessoais e de grupo e a 
integração e inclusão dos alunos na turma e na escola. Registaram-se ainda práticas de 
encorajamento dos tutorandos em situações difíceis, estimulando-se competências como a 
persistência, a resiliência e a resistência à frustração. As ações destinadas a apoiar os tutorandos 
na construção de um projeto de vida suscitaram também a atenção dos professores tutores, 
embora num número mais reduzido de estabelecimentos de ensino. 

Tal como já havia sido sublinhado nos anos anteriores, o apoio tutorial específico continuou ainda 
a ser um espaço para apoiar os alunos na realização dos trabalhos de casa, nas matérias específicas 
das disciplinas, por vezes de acordo com a formação académica dos professores tutores, e na 
preparação para os testes de avaliação. Estas práticas, como tem sido referido, contrariam o 
modelo teórico segundo o qual deveria ser desenvolvido o apoio tutorial específico. 
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Explorou-se também, neste ponto, a articulação dos tutores com os conselhos de turma dos alunos. 
Este assunto já tinha sido objeto de análise no ponto relativo à organização do apoio tutorial 
específico, numa perspetiva mais abrangente. Neste quadro pretendeu-se conhecer efetivamente 
as práticas levadas a cabo pelos professores tutores. A análise conjunta das necessidades e dos 
progressos dos tutorandos foi uma prática verificada num número reduzido de estabelecimentos 
de ensino. O reforço, pelos docentes das diferentes disciplinas, das ações desenvolvidas pelos 
tutores, sobretudo no âmbito das estratégias de autorregulação, foi pontual. Estes dados são 
reveladores da necessidade de uma maior articulação entre os professores tutores e os respetivos 
conselhos de turma que, na verdade, terá de ir muito além dos balanços registados 
periodicamente. 

Analisou-se ainda, neste ponto, o trabalho realizado pelos professores tutores com as famílias dos 
alunos. Se a definição de orientações gerais sobre esta questão, apresentada no ponto anterior, 
mostra que foram poucos os agrupamentos/escolas agrupadas que se debruçaram de forma 
fundamentada sobre o assunto, as ações exercidas pelos professores tutores, na prática, 
corroboram aquela ideia. Com efeito, não houve qualquer envolvimento no planeamento 
delineado e a realização de encontros para feedback e análise de necessidades e progressos 
aconteceu num número reduzido de estabelecimentos de ensino intervencionados. Em alguns 
agrupamentos/escolas não agrupadas foram, contudo, desenvolvidas ações para reforçar o 
envolvimento das famílias no acompanhamento da situação escolar dos tutorandos. Esta 
representa, também, uma das áreas de melhoria mais evidentes, embora seja de reconhecer as 
dificuldades existentes tendo em conta os contextos socioeconómicos de muitos dos alunos 
abrangidos pelo apoio tutorial específico. A própria participação das famílias no âmbito da 
atividade realizada pela IGEC, na entrevista destinada a auscultá-las, foi, em vários casos, muito 
reduzida. 

Finalmente, na fase da avaliação/monitorização, é de realçar o facto de os professores tutores, 
na maioria dos agrupamentos/escolas não agrupadas, darem frequentemente feedback acerca dos 
progressos realizados pelos alunos, reforçando o esforço e os resultados conseguidos. Todavia, só 
num número reduzido de estabelecimentos de ensino os tutorandos foram envolvidos de forma 
contínua em atividades de autoavaliação e de monitorização e avaliação dos objetivos definidos. 

 

 

4.4 – Impacto do apoio tutorial específico 
O impacto do apoio tutorial específico foi sempre um dos aspetos que esteve subjacente ao 
trabalho realizado pela IGEC desde o ano de implementação da medida. Em 2016-2017, este 
trabalho foi realizado em colaboração com a DGEEC. Através de plataformas construídas para o 
efeito, foram auscultados todos os professores tutores do país no sentido de se pronunciarem 
acerca do impacto do apoio tutorial, em cada um dos alunos abrangidos, nos campos da 
assiduidade, do comportamento e dos resultados académicos. 

Em 2018-2019, este tema integrou de forma direta as intervenções da IGEC. Em cada um dos 
estabelecimentos de ensino foram selecionados, no mínimo, oito alunos, sobre os quais recaiu um 
processo de análise, pelas equipas inspetivas, acerca dos progressos realizados desde que tinham 
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integrado o apoio tutorial específico. Não tendo tido a abrangência do processo realizado em 2016-
2017, a análise do impacto da medida, em 2018-2019, resultou, contudo, do cruzamento de 
metodologias (análise de documentos e entrevistas a professores tutores, diretores de turma, 
alunos e pais e encarregados de educação) que conduziram a juízos inspetivos mais fiáveis. Além 
disso, foram analisados muitos outros parâmetros como a realização das tarefas, a organização 
dos materiais, a participação nas aulas, o relacionamento interpessoal e os hábitos e métodos de 
estudo. No total, em 2018-2019, foram abrangidos por este processo 453 tutorandos. 

O primeiro aspeto objeto de análise, neste ponto, diz respeito às taxas de transição dos alunos 
integrados em apoio tutorial específico nos dois anos anteriores. Os gráficos seguintes apresentam 
os dados obtidos: 

GRÁFICO I – TAXA DE TRANSIÇÃO DOS ALUNOS EM APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 2016-2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO II – TAXA DE TRANSIÇÃO DOS ALUNOS EM APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os gráficos anteriores evidenciam que as taxas de transição dos alunos abrangidos pelo apoio 
tutorial específico, nos anos letivos de 2016-2017 e 2017-2018, foram bastante positivas. Todavia, 
em rigor, não é possível correlacionar estes resultados de forma direta com o apoio tutorial 
específico. Com efeito, embora se trate de um indicador positivo, não pode ser desvalorizado todo 
o restante trabalho realizado pelos docentes dos jovens em sala de aula e no quadro de outras 
medidas promotoras do sucesso. 
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Além dos resultados académicos, analisaram-se, ainda, os progressos que os alunos haviam 
conseguido noutras áreas, já apresentadas. Globalmente, o gráfico seguinte apresenta os dados 
relativos aos alunos que fizeram progressos em pelo menos um dos parâmetros assinalados e os 
que ainda não tinham realizado qualquer evolução desde que frequentam o apoio tutorial 
específico.  

GRÁFICO III – ALUNOS COM E SEM PROGRESSOS DESDE QUE FREQUENTAM O APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados apurados são globalmente positivos, como se verifica. Não deixa, contudo, de ser 
relevante a percentagem de jovens que ainda não realizaram quaisquer progressos desde que se 
encontram integrados em apoio tutorial específico. Se relembrarmos o número de alunos que não 
tem frequentado o apoio tutorial com regularidade, apresentado no ponto 4.1, situado em cerca 
de 35%, há alguma correlação entre os valores, conferindo consistência à análise efetuada. 

Por sua vez, o gráfico seguinte elenca as áreas onde os alunos efetuaram progressos: 

GRÁFICO IV– ÁREAS ONDE OS ALUNOS EFETUARAM PROGRESSOS DESDE QUE FREQUENTAM O APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 
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Como se verifica, o comportamento é o item onde mais alunos realizaram progressos desde que 
frequentam o apoio tutorial específico. Estes resultados vão ao encontro dos que haviam sido 
apurados em 2016-2017, quando o comportamento dos alunos foi igualmente identificado como o 
campo onde se registava um maior impacto da medida. Importa ainda assinalar que, além dos 
aspetos constantes do gráfico anterior, houve outros em que os tutorandos evoluíram 
positivamente, como o sentido de responsabilidade, a autoestima, a motivação e os resultados 
académicos. 

 

 

4.5 Grau de satisfação dos alunos 
O grau de satisfação dos alunos representou outra das temáticas objeto de análise pelas equipas 
inspetivas. À semelhança do que aconteceu com o impacto do apoio tutorial específico, este 
assunto integrou diretamente as intervenções realizadas pela IGEC. Em cada estabelecimento de 
ensino foram selecionados, no mínimo, oito alunos que preencheram um questionário online sobre 
a tutoria. Este assunto já tinha sido objeto de análise em 2016-2017, em colaboração com a DGEEC, 
que recolheu informação junto de todos os tutorandos que se encontravam integrados na medida. 
No presente ano letivo, a seleção de alunos abarcou, no total, 459 jovens, embora nem todos 
tenham respondido à totalidade das questões apresentadas. 

Um dos itens do questionário aplicado dizia respeito ao tipo de atividades que os alunos realizavam 
na tutoria. O gráfico seguinte apresenta os resultados das tarefas que os jovens dizem terem 
realizado muitas vezes nas sessões de trabalho com os tutores: 

GRÁFICO V– ATIVIDADES QUE OS ALUNOS DIZEM REALIZAR MUITAS VEZES NA TUTORIA 

 
48%

71%

27%

24%

54%

29%

57%

43%

48%

53%

74%

Falo com o meu tutor sobre interesses e necessidades

O meu tutor ajuda-me a estabelecer objetivos a atingir
na escola

Aprendo a planificar atividades (um trabalho, o estudo,
um torneio de futebol…)

Registo, por escrito, os planos que faço para o meu
trabalho na tutoria

Aprendo como estudar

Fiz um horário para o estudo e outras atividades (fazer
desporto, sair com os amigos, ler..)

O meu tutor ensina-me a lidar com situações difíceis

Organizo os meus cadernos e outras atividades

Avalio com o meu tutor se consegui atingir os objetivos
que defini na tutoria

Falo com o meu tutor sobre o meu futuro profissional

O meu tutor mostra interesse pelos meus progressos e
resultados escolares



 

 

 

 

21 

A ajuda do tutor na definição de objetivos a atingir na escola e o interesse que o mesmo demonstra 
pelos progressos dos alunos e pelos resultados alcançados são as ações que os tutorandos dizem 
acontecer com maior frequência na tutoria. Ainda que o primeiro aspeto possa parecer 
contraditório com o facto de se ter dito anteriormente que os alunos não procediam à definição 
de objetivos, este processo não se materializava de facto em registos escritos que permitissem a 
sua revisitação e os necessários processos de monitorização e de avaliação. 

Seguidamente, os tutorandos selecionados pronunciaram-se sobre o grau de satisfação pelas 
atividades desenvolvidas na tutoria, tendo-se apurado os seguintes resultados: 

GRÁFICO VI– GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS COM AS ATIVIDADES REALIZADAS NA TUTORIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como se verifica, o grau de satisfação global dos tutorandos é bastante elevado: 92% dos alunos 
encontram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com o trabalho realizado na tutoria. Também o 
relacionamento com os professores tutores, fundamental para a eficácia do apoio tutorial, foi 
considerado de Bom ou de Muito Bom pela grande maioria dos jovens auscultados, como se 
constata no gráfico a seguir apresentado: 

GRÁFICO VII– RELACIONAMENTO COM O PROFESSOR TUTOR 
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Estas já tinham sido as tendências registadas em 2016-2017 quando a percentagem de alunos 
satisfeitos com o apoio tutorial específico tinha sido de 89% e de 85% os que haviam classificado 
de bom e de muito bom o relacionamento com os professores tutores. 

Finalmente, os tutorandos foram ainda questionados acerca das áreas onde consideravam ter feito 
maiores progressos desde que frequentavam o apoio tutorial específico: 

GRÁFICO VIII– ÁREAS ONDE OS TUTORANDOS CONSIDERAM TER FEITO PROGRESSOS (% DE CONCORDÂNCIA) 

 

Os dados do gráfico demonstram que os tutorandos têm uma ideia muito positiva acerca dos 
progressos feitos desde que frequentam o apoio tutorial específico. O aspeto mais assinalado foi 
a melhoria do comportamento, corroborando o que se afirmou no ponto relativo ao impacto da 
medida. 

O questionário aplicado integrou ainda uma questão acerca das dificuldades que os alunos dizem 
ter na escola de modo a fornecer aos docentes uma informação útil que poderá ser tida em conta 
na definição dos planos de trabalho a desenvolver com os estudantes. O gráfico seguinte 
sistematiza esta informação: 
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GRÁFICO IX– DIFICULDADES SENTIDAS PELOS ALUNOS NA ESCOLA (% DE CONCORDÂNCIA) 

 

Como é possível observar no GRÁFICO IX, os alunos sentem mais dificuldade em organizar o tempo 
de estudo, em selecionar as matérias mais importantes e em estudar sozinhos.  

Numa questão de natureza aberta, os tutorandos salientaram como aspetos mais positivos relativos 
à tutoria os diálogos mantidos com os professores tutores sobre a escola, os problemas que os 
afetam, o comportamento, os resultados escolares e o futuro profissional, entre outros. Os jovens 
destacaram ainda a importância do professor tutor pela disponibilidade, preocupação, interesse e 
compreensão manifestados. A ajuda prestada na realização dos trabalhos e na organização do 
estudo foi outro dos aspetos sublinhados pelos estudantes. Sobre o que mudariam no apoio 
tutorial, os tutorandos focaram predominantemente o horário e a natureza de algumas atividades.  

 

 

4.6 Aspetos mais positivos 
As intervenções realizadas no âmbito da dimensão A previam a devolução de feedback aos 
estabelecimentos de ensino na reunião final com o diretor e, posteriormente, de forma mais 
estruturada, numa ficha síntese enviada aos agrupamentos/escolas não agrupadas, na qual, eram 
mencionados os aspetos mais positivos.  

Na grande maioria dos agrupamentos/escolas não agrupadas intervencionados, os tutores criaram 
o ambiente adequado ao desenvolvimento de uma relação de confiança com os tutorandos, 
evidenciando, entre outros, empatia, respeito e afetividade. Esta situação é corroborada pelos 
resultados dos questionários apresentados anteriormente, nos quais os alunos realçam 
efetivamente a boa relação mantida com os respetivos tutores. 
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A designação dos professores tutores de acordo com um perfil previamente definido, considerado 
adequado ao exercício das funções, foi outro dos aspetos positivos realçado em vários 
estabelecimentos de ensino. A formação em tutoria, a experiência no desempenho das funções, a 
capacidade de envolver alunos e de estabelecer relações de empatia e de confiança com os jovens 
foram alguns dos atributos valorizados pelas direções dos agrupamentos/escolas não agrupadas. 

Outro dos aspetos mais positivos identificados nas intervenções realizadas prendeu-se com as 
ações desencadeadas pelos tutores para conhecerem os interesses, as necessidades e os problemas 
dos tutorandos. Além da aplicação de questionários e da consulta dos processos individuais dos 
jovens, foram realizadas entrevistas a alunos, famílias e docentes dos estudantes. Em vários 
estabelecimentos de ensino foram envolvidos os conselhos de turma e as equipas multidisciplinares 
de apoio à educação inclusiva nesta tarefa. O papel desta estrutura, em alguns 
agrupamentos/escolas não agrupadas, pelo trabalho realizado no sentido de circunstanciar a 
intervenção mais adequada para cada aluno, mereceu a identificação como aspeto positivo. 

A criação de documentos orientadores da medida representou outro dos aspetos positivos mais 
realçado pelas equipas inspetivas. Em muitos estabelecimentos de ensino foram produzidos 
regimentos/regulamentos do apoio tutorial específico e outros materiais destinados a suportar o 
desenvolvimento da medida e a apoiar os professores tutores no processo. 

O envolvimento dos psicólogos na implementação do apoio tutorial específico representou outra 
das práticas destacadas em vários estabelecimentos de ensino. É reconhecida a importância do 
papel destes técnicos para o desenvolvimento da medida e a sua participação efetiva, ao longo 
destes anos, tem sido sinónimo de processos mais bem organizados. Em alguns 
agrupamentos/escolas não agrupadas estes responsáveis assumiram mesmo as funções de 
coordenação do apoio tutorial específico e, noutros, promoveram diversas iniciativas no âmbito 
da capacitação dos professores tutores. 

O trabalho relacionado com a divulgação da medida e com a sensibilização feita junto dos 
diferentes elementos da comunidade educativa, em especial junto dos alunos e famílias, realizado 
em alguns estabelecimentos de ensino, através de uma ação concertada entre professores tutores, 
diretores de turma e psicólogos mereceu também o devido destaque pela mobilização conseguida. 

O trabalho colaborativo entre os professores tutores na partilha de conhecimento, de materiais e 
na análise conjunta de situações representou outro dos aspetos positivos. Em vários 
estabelecimentos de ensino esta prática envolvia ainda os técnicos existentes, nomeadamente os 
psicólogos, os conselhos de turma e as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, 
que, numa atuação conjunta, procuravam a resolução dos problemas identificados. 

Em alguns agrupamentos/escolas não agrupadas foram ainda salientadas as ações levadas a cabo 
pelos professores tutores no sentido de influenciarem positivamente os índices motivacionais dos 
alunos, apoiarem a construção de um projeto de vida dos tutorandos, promoverem o 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais e estimularem outras como a resiliência, a 
persistência e a resistência à frustração. 
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Algumas ações, ainda que não se encontrem generalizadas, não podem deixar de ser mencionadas 
pelo impacto positivo que tiveram no contexto onde foram implementadas. Num dos 
estabelecimentos de ensino intervencionados, além do apoio tutorial específico para os alunos 
com duas ou mais retenções no seu percurso escolar, implementou-se a medida, com recurso ao 
crédito horário da escola, para alunos sem um historial de retenções, numa vertente claramente 
preventiva do abandono e do insucesso escolares. Noutro, a tutoria estava a ser desenvolvida em 
alguns anos de escolaridade como modalidade de trabalho das turmas enquanto medida promotora 
do sucesso. 

É importante sublinhar também a organização dos horários do apoio tutorial específico, em alguns 
estabelecimentos de ensino, cujos critérios foram o de não ocupar as tardes livres dos alunos nem 
o de ser desenvolvido nos últimos tempos da tarde, o que se repercutiu positivamente ao nível da 
frequência dos alunos às sessões de tutoria.  

 

 

4.7 Áreas de melhoria 
O feedback dado aos agrupamentos/escolas não agrupadas, na sequência das intervenções 
realizadas, incluiu, também, a apresentação de áreas de melhoria. À semelhança do que tem 
ocorrido nos anos anteriores, o reforço da divulgação da medida e as ações de sensibilização junto 
dos diferentes elementos da comunidade educativa, em especial junto dos alunos e famílias, 
continuaram a representar a área que mais vezes foi proposta pelas equipas inspetivas.  

Os indicadores apresentados anteriormente em relação à participação das famílias e dos alunos 
continuam a justificar esta situação. Claro que a divulgação e a sensibilização não poderão estar 
dissociadas de outros fatores como os horários das sessões e a própria natureza do trabalho 
desenvolvido na tutoria se se pretender um maior envolvimento dos tutorandos em torno do apoio 
tutorial específico. O mesmo acontece em relação às suas famílias. Trata-se, sem dúvida, de um 
campo difícil, a julgar pelos contextos socioeconómicos de muitos dos jovens abrangidos pelo 
apoio tutorial específico, que exige uma ação concertada dos professores tutores, dos diretores 
de turma, dos técnicos envolvidos e das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, 
em articulação, quando necessário, com outras entidades da comunidade. 

O trabalho colaborativo entre professores tutores e entre estes e os responsáveis anteriormente 
referidos foi, também, outra das áreas de melhoria propostas a um número significativo de 
estabelecimentos de ensino. Num quadro de falta de formação dos professores tutores, como 
assinalado por diversas vezes, justifica-se uma ação mais concertada entre estes e psicólogos, em 
particular, no planeamento, execução e avaliação do apoio tutorial específico. 

Também a articulação dos professores tutores com os conselhos de turma, no sentido de se 
alcançar uma maior eficácia do trabalho realizado no seio da tutoria, suscitou especial atenção 
pelas equipas inspetivas. A análise conjunta das dificuldades e dos problemas dos alunos e a 
monitorização/avaliação dos planos de trabalho delineados foram alguns dos aspetos sublinhados, 
neste âmbito. Também o reforço, pelos professores das diferentes disciplinas, das ações realizadas 
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pelos professores tutores, sobretudo ao nível das estratégias de autorregulação da aprendizagem, 
foi alvo de especial recomendação. 

A construção, pelos alunos, de planos de trabalho com objetivos concretos, realistas e avaliáveis 
e o seu envolvimento em ações destinadas à sua concretização e em atividades de monitorização 
e avaliação, a par da promoção do desenvolvimento de competências de autorregulação, foram 
também sugeridas, enquanto áreas de melhoria, a um número significativo de 
agrupamentos/escolas não agrupadas. São estas questões mais específicas, ligadas ao modelo 
teórico subjacente do desenvolvimento do apoio tutorial específico, que têm suscitado, também, 
algumas dificuldades. Daí que a disseminação do conhecimento pelos tutores que realizaram 
formação específica na área, a promoção de ações de capacitação em tutorias autorregulatórias 
e o envolvimento dos psicólogos no processo tenham tido também um lugar de destaque no 
conjunto das propostas de melhoria apresentadas aos estabelecimentos de ensino. 

As questões relacionadas com o planeamento global da medida, numa perspetiva macro da 
organização escolar, abrangendo aspetos como a formação dos professores tutores, a definição de 
critérios para a formação dos grupos e para a elaboração dos horários das sessões, o 
estabelecimento de diretrizes para o acompanhamento, monitorização e avaliação, a articulação 
com os conselhos de turma e o envolvimento das famílias, entre outros aspetos, integraram, 
também, as sugestões de melhoria direcionadas a muitos dos estabelecimentos. O mesmo 
aconteceu com o planeamento mais específico, a levar a cabo pelos tutores, no sentido de 
adequaram as orientações globais definidas pelos agrupamentos/escolas não agrupadas ao 
contexto específico de cada grupo tutorial. Estas etapas de planeamento/preparação são 
efetivamente fundamentais para o desenvolvimento de um trabalho mais estruturado e mais 
consequente. 

O maior envolvimento das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva no processo de 
implementação do apoio tutorial específico foi também objeto de sugestão de melhoria em muitos 
dos estabelecimentos de ensino, atendendo à sua instituição recente e à importância que esta 
estrutura poderá ter na definição de uma intervenção mais ajustada a cada aluno, em articulação 
com outras medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 
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DIMENSÃO B 

4.8 – Evolução dos agrupamentos/escolas não agrupadas 
intervencionados em 2017-2018 
Tal como já tinha acontecido em 2017-2018, a IGEC continuou a desenvolver em 2018-2019 uma 
tipologia de intervenção específica dirigida aos agrupamentos/escolas não agrupadas que, objeto 
da atividade central de acompanhamento em 2017-2018, tinham revelado dificuldades na 
implementação do apoio tutorial específico. Considerou-se pertinente e necessário prosseguir o 
processo de acompanhamento em alguns destes estabelecimentos de ensino no sentido de se 
analisarem os progressos realizados e de se apresentarem eventualmente aspetos a aprofundar no 
âmbito do processo de aperfeiçoamento realizado. O impacto deste tipo de intervenção foi 
bastante positivo, como sublinhado no relatório global de 2017-2018, o que reforçou a sua 
manutenção no ano letivo em curso. 

A partir das áreas de melhoria assinaladas em 2017-2018, as equipas inspetivas procederam à 
análise do trabalho levado a cabo pelos agrupamentos/escolas não agrupadas para ultrapassarem 
as fragilidades elencadas. Nesta dimensão, foram intervencionados oito estabelecimentos de 
ensino, aos quais tinham sido propostas 66 áreas de melhoria, no total. O quadro que a seguir se 
apresenta ilustra a percentagem de progressos efetuados: 

QUADRO VIII – EVOLUÇÃO DOS AGRUPAMENTOS/ESCOLAS NÃO AGRUPADAS INTERVENCIONADOS NO ÂMBITO DA DIMENSÃO B 

ÁREAS DE 
MELHORIA SEM PROGRESSOS POUCOS 

PROGRESSOS PROGRESSOS PROGRESSOS 
SIGNIFICATIVOS 

66 11% 32% 30% 27% 

 
 
Como se verifica, os agrupamentos/escolas não agrupadas intervencionados fizeram progressos ou 
mesmo progressos significativos em 57% das áreas de melhoria que lhes tinham sido propostas no 
ano letivo anterior. Não é possível efetuar uma comparação rigorosa com os resultados obtidos no 
ano anterior, neste âmbito, uma vez que a escala então utilizada tinha apenas três categorias. De 
qualquer modo, a única coincidente nos dois anos, “Sem progressos”, diminui de 18% para 11%. 
Estes dados demonstram não só o empenho da maioria dos agrupamentos/escolas não agrupadas 
na superação dos problemas identificados, como constituem, ainda, um indicador positivo da 
própria eficácia da ação da IGEC. 

Além da análise da evolução feita pelos estabelecimentos de ensino, este tipo de intervenção 
permitiu ainda devolver informação sobre aspetos a aprofundar, dos quais se destacam alguns 
exemplos, constantes do quadro seguinte: 

 

  



 

 

 

 

28 

QUADRO IX – EXEMPLOS DE ASPETOS A APROFUNDAR APRESENTADOS AOS AGRUPAMENTOS/ESCOLAS NÃO AGRUPADAS 
INTERVENCIONADOS NO ÂMBITO DA DIMENSÃO B 

Envolver os alunos na definição de objetivos concretos, realistas e avaliáveis e na respetiva monitorização 
e avaliação; 

Organizar os horários de funcionamento do apoio tutorial específico de forma a não haver sobreposição 
com as atividades letivas de todos os alunos do grupo 

Melhorar as estratégias de sensibilização e divulgação da medida de apoio tutorial específico junto de 
toda a comunidade educativa; 

Prever momentos mais regulares de trabalho colaborativo e contínuo entre os professores tutores, de 
modo a garantir a adequada monitorização dos processos e dos resultados; 

Criar dinâmicas promotoras de partilha de formação especializada - psicóloga e outros especialistas - 
dirigida a todos os professores, particularmente aos tutores; 

Atribuir as funções de tutor a docentes dos quadros que se perspetive continuarem a exercer funções no 
Agrupamento de modo a capitalizar, nos anos seguintes, a experiência adquirida e a formação que 
eventualmente venha a ser realizada e evitar a descontinuidade que se tem registado, nos últimos anos, 
com a elevada mobilidade dos professores, no desenvolvimento do apoio tutorial específico. 
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DIMENSÃO C 

4.9 – Razões da não implementação do apoio tutorial específico 
Em 2018-2019, a IGEC considerou igualmente pertinente continuar a desenvolver uma intervenção 
específica para aprofundar as razões da não disponibilização aos estudantes do apoio tutorial 
específico, em alguns agrupamentos/escolas não agrupadas, e conhecer o trabalho que estava a ser 
feito com os alunos dos 2.º e 3.º ciclos com duas ou mais retenções. Neste ano letivo, esta dimensão 
da atividade ganhou ainda mais relevância pela publicação do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

As intervenções realizadas em 12 estabelecimentos de ensino permitiram concluir que os alunos 
com duas ou mais retenções se encontravam abrangidos por outras medidas de promoção do 
sucesso educativo e por outras práticas de tutoria que os agrupamentos/escolas não agrupadas 
vinham desenvolvendo. Além disso, constatou-se ainda que alguns estabelecimentos de ensino não 
implementaram o apoio tutorial específico devido ao reduzido impacto que a medida tinha tido 
em 2017-2018, nomeadamente pela falta de assiduidade dos alunos às sessões de tutoria. Estas 
tendências correspondem àquelas que já haviam sido identificadas no ano letivo anterior. 

As recomendações formuladas a estes agrupamentos/escolas não agrupadas incidiram 
predominantemente na melhoria dos mecanismos de acompanhamento e monitorização das 
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão que estavam a ser desenvolvidas com os alunos 
com um historial de insucesso no sentido de se prevenirem novas retenções no seu percurso 
escolar. O quadro seguinte apresenta algumas das recomendações efetuadas, neste contexto: 

QUADRO X– EXEMPLOS DE RECOMENDAÇÕES EFETUADAS AOS AE/ESCOLAS NÃO AGRUPADAS INTERVENCIONADOS (DIMENSÃO C)  

Reforçar os mecanismos de acompanhamento e de monitorização da aplicação das medidas propostas para 
os alunos dos 2.º e 3.º ciclos com duas ou mais retenções com o objetivo de prevenir novas retenções no 
seu percurso escolar. 

Manter atualizado um registo com os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico com duas ou mais 
retenções no seu percurso escolar que suporte a tomada de decisão quanto às medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão a desenvolver com estes jovens. 

Consolidar a articulação entre docentes e técnicos envolvidos no processo educativo destes alunos. 

Promover sessões de reflexão/formação para os docentes sobre os efeitos da retenção no percurso dos 
alunos e sobre as estratégias a implementar preventivamente, no sentido de criar condições de 
aprendizagem e inclusão para todos e cada um dos alunos. 

Desencadear estratégias, em conjunto com a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, para 
reforçar positivamente os padrões motivacionais dos alunos que têm atualmente duas ou mais retenções, 
promovendo a sua maior participação na construção de soluções. 

 
A concretização desta dimensão, em particular, contribuiu, ainda, para a sensibilização dos 
diretores dos estabelecimentos de ensino para a importância desta medida e permitiu também 
diálogos profissionais profícuos, entre outros assuntos, acerca dos efeitos da retenção, sustentados 
na literatura sobre a matéria, e sobre os princípios de uma escola inclusiva. Em alguns casos, o 
apoio tutorial específico não tinha sido implementado devido a dúvidas na interpretação do 
enquadramento legal e a dificuldades no desenvolvimento da medida, em anos anteriores, pelo 
que as intervenções da IGEC tiveram um caráter eminentemente formativo. 
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5 – CONCLUSÕES 

Sistematizam-se, neste ponto, as principais conclusões resultantes da análise da informação produzida 
ao longo deste relatório acerca do desenvolvimento do apoio tutorial específico, em 2018-2019. 

 A IGEC prosseguiu, em 2018-2019, o seu trabalho de acompanhamento e avaliação do apoio 
tutorial específico, tarefa que lhe está cometida desde o ano letivo de 2016-2017, ano de 
início de implementação da medida. Num contexto de novas políticas educativas fundadas 
num paradigma inclusivo e de autonomia e flexibilidade curricular, sob o referencial do 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, impunham-se alterações na 
atividade até agora desenvolvida, exigidas, ainda, pela necessidade de aperfeiçoamento 
face às necessidades registadas em anos anteriores. 
 

 Partindo do pressuposto de que a interpelação realizada pelas equipas inspetivas é sempre 
indutora de melhoria, os instrumentos da atividade sofreram efetivamente alterações de 
modo a incorporarem alguns dos princípios estabelecidos pelos documentos enquadradores 
referidos e possibilitarem, simultaneamente, uma intervenção mais focada no quadro 
concetual instituído para o desenvolvimento do apoio tutorial específico. 
 

 As tendências referentes ao ano letivo de 2018-2019 refletem, como se verificou, muitas 
das que haviam sido registadas nos dois anos anteriores e que se encontram materializadas 
nos relatórios globais disponíveis na página eletrónica da IGEC. Os dados apurados revelam 
que, desde 2016-2017, houve uma diminuição dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos com duas ou 
mais retenções e dos números de estabelecimentos de ensino que implementaram o apoio 
tutorial específico, de tutores e de jovens integrados na medida. 
 

 Nem todos os agrupamentos/escolas não agrupadas implementam o apoio tutorial 
específico e, naqueles que o desenvolvem, nem todos os alunos que reúnem condições para 
beneficiar da medida a integram, por vezes por se encontrarem abrangidos por outras 
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão consideradas mais adequadas. Todavia, 
há ainda jovens que não são abrangidos pelo apoio tutorial específico por não terem sido 
autorizados pelos respetivos encarregados de educação, um dos problemas que tem 
persistido ao longo dos três anos de existência da medida. Por outro lado, a taxa de 
frequência dos alunos às sessões de tutoria, bastante reduzida ainda, ilustra também as 
dificuldades que os estabelecimentos de ensino continuam a ter em mobilizar os jovens 
para o apoio tutorial específico. 
 

 A formação dos tutores, considerada imprescindível para o desenvolvimento de uma ação 
mais eficaz, continua, também, a representar um dos maiores constrangimentos. Na 
verdade, 72% dos docentes que desempenhavam as funções não possuíam qualquer tipo de 
formação específica em apoio tutorial. Nem sempre os agrupamentos/escolas não 
agrupadas aproveitaram o facto de possuírem recursos humanos com formação ou por 
priorizarem outras funções na distribuição de serviço ou simplesmente por desconhecerem 
o perfil dos seus professores, sobretudo quando os docentes se encontravam a lecionar pela 
primeira vez nos estabelecimentos de ensino. 
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 Apesar deste quadro, registaram-se práticas positivas que importa destacar. Alguns 
agrupamentos/escolas não agrupadas desenvolveram ações de capacitação dos seus tutores, 
recorrendo, por exemplo, aos psicólogos, e outros aproveitaram as iniciativas dos centros de 
formação aos quais se encontram associados e que assumiram efetivamente um papel mais 
pró-ativo. Não podem também deixar de ser mencionadas parcerias com instituições do ensino 
superior na formação dos docentes, nesta área. Também em 2019 foi realizada a formação de 
vários docentes cujo objetivo será o de a replicarem junto de outros professores. 
 

 Os itens analisados no âmbito da organização do apoio tutorial específico, tema que se 
debruçava sobre a forma como os agrupamentos/escolas não agrupadas, prepararam, 
globalmente, o apoio tutorial específico, mostram que continuam a registar-se ações pouco 
eficazes na sensibilização dos elementos da comunidade educativa, como os alunos e as 
famílias e os assistentes operacionais, situação corroborada pelos indicadores atrás 
referidos. Contrariamente, os psicólogos têm sido chamados a ter uma intervenção cada 
vez mais ativa no âmbito da implementação do apoio tutorial específico. 
 

 O trabalho realizado no âmbito do planeamento macro corrobora alguns dos aspetos já 
explicitados, nomeadamente ao nível da formação dos tutores e do envolvimento das 
famílias, áreas onde muitos agrupamentos/escolas não agrupadas não conseguiram 
efetivamente prever e desenvolver práticas eficazes. O mesmo aconteceu em relação à 
criação de condições para trabalho colaborativo entre tutores. A sua seleção representou, 
contudo, um dos processos mais bem conseguidos, na grande maioria dos estabelecimentos 
de ensino intervencionados. 
 

 No âmbito do desenvolvimento do apoio tutorial específico, item que analisa a forma como 
os professores tutores realizaram o seu trabalho, nas etapas de preparação, execução e 
avaliação, sobressaem como aspetos mais positivos as ações promovidas para conhecer os 
interesses, as necessidades e os problemas dos alunos e o ambiente relacional criado nas 
sessões de tutoria, adequado a facilitar o processo de mudança dos tutorandos. 
 

 É neste item que se registam efetivamente algumas situações que poderão ser explicadas 
pela falta de formação dos tutores. Persistem, de facto, no apoio tutorial específico, 
práticas de realização dos trabalhos de casa e de preparação para os testes de avaliação 
que contrariam o quadro concetual da medida. Por outro lado, o desenvolvimento de 
estratégias de autorregulação da aprendizagem e o envolvimento dos tutorandos na 
definição de um plano de ação com objetivos concretos, realistas e avaliáveis e na respetiva 
monitorização e avaliação são práticas que não assumem um caráter generalizado. 
 

 Os dados referentes ao impacto do apoio tutorial específico mostram que as taxas de 
transição dos alunos que integram a medida desde 2016-2017 são bastante positivas, 
embora não seja de descurar todo o trabalho que é realizado em sala de aula, pelos 
docentes, e no âmbito de outras medidas promotoras do sucesso. Também a percentagem 
de alunos que efetuaram progressos, desde que frequentam o apoio tutorial específico, 
situada nos 73%, é positiva, evidenciando, contudo, que há mesmo assim muitos alunos que 
continuam num percurso de retenções. Tal como em 2016-2017, o comportamento continua 
a ser a área onde mais alunos realizam progressos. 
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 Os questionários aplicados aos tutorandos expressam resultados bastante positivos 
relativamente ao trabalho realizado na tutoria, ao relacionamento com os professores 
tutores e aos progressos efetuados, tendências que corroboram as que haviam sido 
registadas em 2016-2017. 
 

 A realização das intervenções correspondentes à dimensão A permitiu a identificação de 
aspetos positivos e de áreas de melhoria, informação devolvida aos agrupamentos/escolas 
não agrupadas. Naturalmente que as áreas assinaladas refletem o que já se afirmou ou não 
fossem elas uma síntese do trabalho realizado. Em vários casos, foram sublinhados aspetos 
positivos que, não sendo práticas generalizadas e revestindo até, em alguns casos, um 
caráter pontual, não poderiam deixar de ser mencionados neste relatório, esperando que 
o mesmo possa funcionar também como indutor da melhoria. 
 

 As intervenções respeitantes à dimensão B da atividade permitiram, uma vez mais, 
reconhecer a evolução dos agrupamentos/escolas não agrupadas que, intervencionados em 
2017-2018, foram objeto de novo acompanhamento em 2018-2019. Das 66 áreas de 
melhoria apresentadas, 57% foram registadas, pelas equipas inspetivas, como tendo tido 
progressos ou mesmo progressos significativos. 
 

 Já as intervenções da dimensão C possibilitaram conhecer em profundidade as razões de 
não implementação da medida e o trabalho alternativo que estava a ser desenvolvido com 
os alunos dos 2.º e 3.º ciclos com duas ou mais retenções. Esta tipologia suscitou ainda 
reflexões importantes com os interlocutores acerca do apoio tutorial específico e da forma 
de o operacionalizar, da retenção e dos seus efeitos e dos princípios de uma escola 
inclusiva. 
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6 – RECOMENDAÇÕES EFETUADAS ÀS ESCOLAS 

As tendências e resultados apresentados ao longo deste relatório, referentes ao desenvolvimento 
do apoio tutorial específico em 2018-2019, permitiram a identificação de vários aspetos positivos 
no trabalho realizado pelos agrupamentos/escolas não agrupadas, mas evidenciaram 
simultaneamente a persistência de áreas que carecem de melhoria, pelo que se efetuaram as 
seguintes recomendações: 

 Desenvolver estratégias eficazes, numa ação concertada entre professores tutores, diretores 
de turma, equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, psicólogos, entre outros, 
que consigam mobilizar alunos e famílias em torno do apoio tutorial específico; 
 

 Reforçar a participação efetiva do psicólogo, enquanto suporte técnico e metodológico do 
programa, no âmbito do planeamento, execução e avaliação do apoio tutorial específico, 
com especial enfoque para a capacitação dos professores tutores; 
 

 Envolver os professores tutores em ações de formação sobre apoio tutorial e autorregulação, 
recorrendo, entre outros, aos centros de formação de associação de escolas e a parcerias 
com instituições do ensino superior; 
 

 Criar condições nos horários dos professores tutores para que estes possam trabalhar 
colaborativamente entre si, no âmbito do planeamento e avaliação do apoio tutorial 
específico, com os docentes dos conselhos de turma e com os técnicos envolvidos na 
operacionalização da medida; 
 

 Envolver os alunos na construção de planos de ação com objetivos concretos realistas e 
avaliáveis e na respetiva monitorização e avaliação. 
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7 – PROPOSTAS PARA A TUTELA 

Atendendo ao facto de o apoio tutorial específico constituir uma medida que surge reforçada no 
atual contexto de uma escola inclusiva, onde se espera que todos os alunos tenham sucesso e 
desenvolvam as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 
propõe-se: 

 A continuidade da realização de formação de docentes em tutorias autorregulatórias; 
 

 A realização de seminários nacionais e/ou regionais que possibilitem a troca de experiências 
e a partilha de práticas entre agrupamentos/escolas não agrupadas; 
 

 O reforço da divulgação de informação sobre o apoio tutorial específico e a criação de fóruns 
de discussão/FAQ nas páginas eletrónicas dos serviços do Ministério da Educação. 
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8 - ANEXO 
 

AGRUPAMENTOS/ESCOLAS NÃO AGRUPADAS INTERVENCIONADOS EM 2018-2019, POR ÁREA TERRITORIAL DE INSPEÇÃO: 

NORTE 

Escola Secundária Alexandre Herculano, Porto 

Escola Secundária Arquiteto Oliveira Ferreira, Vila Nova de Gaia 

Escola Secundária de Felgueiras 

Escolar Dr. Machado de Matos, Felgueiras 

Escolas Abel Salazar, Matosinhos 

Escolas da Lixa, Felgueiras 

Escolas de Amarante 

Escolas de Arrifana, Santa Maria da Feira 

Escolas de Barroselas, Viana do Castelo 

Escolas de Carvalhos, Vila Nova de Gaia 

Escolas de Celorico de Basto 

Escolas de Lordelo, Paredes 

Escolas de Matosinhos 

Escolas de Moimenta da Beira 

Escolas de Mondim de Basto 

Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, Vila Verde 

Escolas de Paço de Sousa, Penafiel 

Escolas de Ribeirão, Vila Nova de Famalicão 

Escolas de São João da Pesqueira 

Escolas General Serpa Pinto, Cinfães 

Escolas Diogo de Macedo, Vila Nova de Gaia 

Escolas do Vale de São Torcato, Guimarães 

Escolas do Viso, Porto 

Escolas Dr. Flávio Gonçalves, Póvoa de Varzim 

Escolas Dr. Mário Fonseca, Lousada 

Escolas Dr. Ramiro Salgado, Torre de Moncorvo 

Escolas Frei João de Vila do Conde 

Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos 

Escolas Júlio Dinis, Vila Nova de Gaia 

Escolas Manoel de Oliveira, Porto 

Escolas Padre Benjamim Salgado, Vila Nova de Famalicão 
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CENTRO 

Escola Secundária Viriato, Viseu 

Escolas Coimbra Sul 

Escolas D. Dinis, Leiria 

Escolas da Guia, Pombal 

Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

Escolas de Almeida 

Escolas de Celorico da Beira 

Escolas de Estarreja 

Escolas de Ílhavo 

Escolas de Marrazes, Leiria 

Escolas de Santa Comba Dão 

Escolas Domingos Sequeira, Leiria 

Escolas Gardunha e Xisto, Fundão 

Escolas Padre José Augusto da Fonseca, Aguiar da Beira 

Escolas Rainha Santa Isabel, Coimbra 
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SUL 

Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã, Odivelas 

Escola Secundária de Palmela 

Escolas da Lourinhã 

Escolas das Olaias, Lisboa 

Escolas de Amareleja, Moura 

Escolas de Montemor-o-Novo 

Escolas de Mourão 

Escolas de Portela e Moscavide, Loures 

Escolas de Redondo 

Escolas de Santiago do Cacém 

Escolas de Santo António, Barreiro 

Escolas de São Bruno, Oeiras 

Escolas de Venda do Pinheiro, Mafra 

Escolas de Viana do Alentejo 

Escolas do Bom Sucesso, Vila Franca de Xira 

Escolas do Cadaval 

Escolas Eng. Nuno Mergulhão, Portimão 

Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, Sobral de Monte Agraço 

Escolas José Belchior Viegas, São Brás de Alportel 

Escolas José Régio, Portalegre 

Escolas Lapiás, Sintra 

Escolas Manuel da Maia, Lisboa 

Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo 

Escolas Miradouro de Alfazina, Almada 

Escolas N.º 1 de Beja 

Escolas N.º 1 de Elvas 

Escolas Padre Vítor Melícias, Torres Vedras 

Escolas Pedro Eanes Lobato, Seixal 

Escolas Pedro Jacques de Magalhães, Vila Franca de Xira 

Escolas Sá da Bandeira, Santarém 

 

 


