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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CIDADELA 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

Introdução 

Desde meados dos anos 1990 que no âmbito das alterações nas formas de intervenção dos 

Estados na Educação, particularmente na gestão das escolas, têm vindo a ser 

implementados em muitos países europeus, designadamente em Portugal, diversos 

mecanismos que visam a descentralização dos modos de administração e de regulação da 

Educação e uma redefinição das relações entre os níveis central, intermediário e local. 

Neste sentido tem-se verificado uma importância crescente concedida à delegação de 

poderes e competências para as escolas e poder local, aumentando assim a autonomia 

destes agentes sobre a educação, legitimada pela necessidade de reforçar as prerrogativas 

dos atores locais e dar uma resposta mais adequada aos problemas. Este processo tem-se 

feito acompanhar de uma maior responsabilização das escolas perante a administração 

central e de uma crescente necessidade de prestação de contas quer à administração central 

quer à sociedade civil. 

Apesar de no caso português se tratar ainda de uma autonomia “muito mitigada […], 

a escola vê-se, hoje, confrontada com a necessidade de aderir a uma cultura de avaliação 

para que, dentro da margem de autonomia que detém, possa orientar as suas dinâmicas no 

seio de uma sociedade marcada pela incerteza” e pela mudança acelerada (Alves & 

Correia, 2008, p. 357).  

Se na ótica da prestação de contas a avaliação que mais se coaduna é a avaliação 

externa, na perspetiva da produção de conhecimento e sobretudo na perspetiva do 

desenvolvimento e da melhoria a autoavaliação é a abordagem avaliativa mais adequada. 

Na perspetiva da produção de conhecimento, a autoavaliação pode aproximar-se da 

avaliação diagnóstica, possibilitando aprofundar o conhecimento sobre a escola. Neste caso 

fornece informação pertinente que pode ser utilizada por diversos atores locais, alunos, 

professor ou gestão da escola, consoante incida sobre as aprendizagens dos alunos e dos 

seus processos de estudo, sobre o ensino e a aprendizagem, ou sobre o exercício das 

lideranças intermédias, grupos de recrutamento, departamentos curriculares, conselhos de 

turma ou serviços de apoio educativo. Na perspetiva do desenvolvimento a autoavaliação 

de escola é encarada como um meio para identificar os pontos fortes e fracos, refletir e 

corrigir as práticas através da implementação de planos de ação com vista à melhoria 

contínua. Deste modo, trata-se de uma forma de aprendizagem contextualizada pois 

envolve os atores locais e fornece informação susceptível de ser mobilizada de imediato 

em prol da reflexão e da melhoria contínua (Alaiz, Góis, & Gonçalves, 2003).  

Do nosso ponto de vista, a autoavaliação de escola deve ser holística e integradora, 

pelo que estas duas perspetivas não são excludentes. Pelo contrário, considerando-as como 

um meio (e não como um fim em si), ambas se complementam. 
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Pese embora não abarque a totalidade da instituição nem se submeta a um projeto 

educativo, dada a sua inexistência ou desatualização do que parece ainda vigorar no 

Agrupamento, nada impede que observemos a autoavaliação realizada no decurso deste 

ano letivo 2015/2016 como o início de um conjunto articulado de estudos, análises, 

reflexões e juízos de valor com força para melhorar qualitativamente a instituição e o seu 

contexto e produzir mudanças ao nível da cultura do Agrupamento. No entanto, não 

podemos deixar de referir as limitações que à partida se colocaram no que respeita à 

verificação da eficácia do trabalho que vem sendo desenvolvido no Agrupamento. Sendo 

assim, reforça-se a ideia de que o empreendimento levado a cabo este ano é apenas o 

despoletar de um processo do qual o presente documento é um seu resultado. O presente 

relatório integra uma boa parte de diagnóstico do Agrupamento, designadamente uma 

caracterização do corpo discente, do corpo docente e não docente, encarregados de 

educação dos alunos do Agrupamento, e funcionamento dos grupos de recrutamento, de 

departamentos curriculares e do conselho pedagógico.  

O presente relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: num primeiro ponto 

apresenta-se o modelo de análise utilizado e as opções metodológicas tomadas. Num 

segundo ponto faz-se uma caracterização sintética do Agrupamento. Num terceiro ponto 

faz-se uma discussão dos resultados que decorreram da análise das atas de reuniões dos 

grupos de recrutamento, do conselho pedagógico, do departamento curricular da educação 

pré-escolar e do primeiro ciclo, da coordenação de ano (do 1º ao 4º ano) e das respostas aos 

questionários aos professores. Em cada um dos tópicos do terceiro ponto identificam-se os 

pontos fortes e as áreas de melhoria, tendo em vista a elaboração de planos de ação para a 

melhoria contínua. Por fim, assinala-se um conjunto de problemáticas que ficou por 

analisar e colocam-se algumas questões que poderão (re)orientar o processo de 

autoavaliação no futuro.  

Em anexo ao presente relatório encontra-se um conjunto diversificado de dados 

recolhidos e das respetivas análises que suportam a discussão encetada, e os pontos fortes e 

as áreas de melhoria identificadas. Esses anexos dizem respeito a: 

Anexo A: Caracterização do Agrupamento, no que respeita a (a) localização e 

enquadramento territorial, (b) estrutura organizativa, (c) oferta curricular, (d) população 

escolar, (e) corpo docente, e (f) corpo não docente, em 2014/2015
1
. 

Os Anexos B, C, D e E respeitam a relatórios parcelares que foram sendo elaborados 

sobretudo no âmbito da área de intervenção organização e gestão escolar. Em cada um 

destes relatórios parcelares são definidas as opções metodológicas consideradas para a sua 

                                                             
1 Foi recolhida uma quantidade significativa de dados e introduzidos pelos três elementos da 

equipa em folhas de Excel e, ainda numa parte quase infinitesimal, por um quarto elemento que 

inicialmente integrava a equipa de autoavaliação. Todavia, o seu tratamento com recurso ao 

software SPSS‒Statistical Package for the Social Sciences não foi terminado e, por esse facto, não 

foram contemplados neste relatório. Trata-se de dados recolhidos mediante um questionário 

aplicado aos alunos no presente ano letivo que se encontra em anexo ao presente relatório (Anexo 

G) e completados com recurso ao programa INOVAR, dados relativos aos docentes em exercícios 

de funções no presente ano letivo (2015/2016), ao pessoal não docente em 2014/2015 e 2015/2016, 

recolhidos dos arquivos digitais do Agrupamento.  
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elaboração, são apresentados os resultados e efetuada a respetiva análise. Mais 

especificamente, estes relatórios parcelares dizem respeito a: 

Anexo B: Relatório respeitante à análise efetuada a partir dos dados recolhidos das 

atas dos departamentos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, grupos de 

recrutamento, coordenação de estabelecimento e coordenação de ano;  

Anexo C: Relatório respeitante à análise efetuada a partir dos dados recolhidos das 

atas de todos os grupos de recrutamento, à exceção dos grupos de recrutamento da 

educação pré-escolar e do primeiro ciclo; 

Anexo D: Relatório respeitante à análise efetuada a partir do questionário aplicado 

aos docentes da Escola Básica e Secundária da Cidadela; 

Anexo E: Relatório respeitante à análise efetuada a partir dos dados recolhidos das 

atas do Conselho Pedagógico.  

Anexo F: Relatório das medidas disciplinares aplicadas aos alunos no ano letivo 

2014/2015; 

Anexo G: Questionário aplicados aos alunos matriculados no 2º ciclo, 3º ciclo ou 

ensino secundário. 

Anexo H: Questionário aplicado aos encarregados de educação dos alunos; 

Anexo I: Questionário aplicado ao corpo docente da Escola Básica e Secundária da 

Cidadela; 

Anexo J: Passos para uma reunião bem sucedida
2
; 

. 

 

1. Metodologia 

Neste processo de autoavaliação assumimos como pressuposto que a Escola é uma 

entidade complexa e a melhoria da qualidade da educação que proporciona depende de 

uma grande diversidade de fatores, nomeadamente fatores de contexto e fatores internos à 

escola.  

Em termos conceptuais adotámos um modelo de avaliação que considera o contexto 

externo e os resultados escolares e quatro grandes áreas de intervenção—contexto interno, 

organização e gestão escolar, ensino e aprendizagem, e cultura de escola—que no seu 

conjunto contribuem para o sucesso educativo, à semelhança da estrutura apresentada por 

Alaiz, Góis, e Gonçalves (2003) (Veja-se Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Documento constante da página da Direção-Geral da Administração Escolar, disponível em 

http://www.dgae.mec.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=1243776&folderId=1206108&name=

DLFE-50724.pdf  (consultado em 16.07.2016) 

 

http://www.dgae.mec.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=1243776&folderId=1206108&name=DLFE-50724.pdf
http://www.dgae.mec.pt/c/document_library/get_file?p_l_id=1243776&folderId=1206108&name=DLFE-50724.pdf
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Figura 1: Modelo de autoavaliação 

 

Para cada uma destas áreas foram elaboradas questões operacionais de avaliação, 

selecionados os instrumentos de medida e os procedimentos de recolha de dados, as fontes 

de informação e definido o processo de análise dessa mesma informação. 

Face à dimensão do empreendimento que é efetuar um processo de autoavaliação de 

uma escola/agrupamento, estabeleceram-se prioridades e limites uma vez que o processo 

foi construído de raiz, teve início em outubro de 2015 e tinha um limite temporal, ainda 

que intermédio, de cerca de 10 meses.  

Assim, no âmbito do contexto externo caracterizámos o meio socioeconómico e 

cultural do concelho de Cascais, caracterizámos as famílias a partir de indicadores como o 

grau de escolarização, a situação no emprego e a profissão. Recorremos às seguintes fontes 

de dados: PORDATA, INE (Instituto Nacional de Estatística), programa INOVAR e um 

questionário aplicado a todos os pais dos alunos do agrupamento (Veja-se Anexo H).  

No âmbito da área de intervenção contexto interno procedemos a uma caracterização 

do Agrupamento em termos de características do corpo docente do Agrupamento, corpo 

discente e oferta escolar.  

Em relação ao corpo docente tratámos dados recolhidos de 2014/2015, 

designadamente a idade, tempo de serviço, grau académico, estabilidade no Agrupamento, 

entre outros; procurámos ainda conhecer o envolvimento em formação contínua ou 

académica dos docentes e técnicos especializados que se encontram atualmente se 

encontram em exercício de funções na escola Básica e Secundária da Cidadela bem como 

as áreas que identificam como prioritárias em termos de formação contínua (Veja-se 

Anexo A).  

A respeito da oferta curricular do agrupamento mencionámos a existente no biénio 

2014-2016.  

Relativamente ao corpo discente identificámos dados de 2014/2015 e de 2015/2016, 

designadamente: média de idades dos alunos, nacionalidades e língua materna, apoios do 

ASE, existência de computador e de ligação à Internet em casa, etc. Para o efeito 

utilizámos como fonte de recolha de dados o programa INOVAR. Efetuámos ainda um 

levantamento relativo às medidas disciplinares aplicadas aos alunos em 2014/2015 cujo 

Sucesso 
educativo 

Contexto 
interno 

Contexto 
externo 

Organização 
e gestão 

Ensino e 
aprendizagem 

Cultura de 
escola 

Resultados 
escolares 
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relatório se encontra no Anexo F. Consideramos que este um tópico deve ser completado 

com outros dados, e abordado a propósito de outras áreas, como sejam o ensino e 

aprendizagem e a cultura de escola. De qualquer modo, o facto de serem analisados estes 

dados permite que se venham a estabelecer comparações com indicadores idênticos 

relativos aos próximos anos, motivo pelo qual decidimos inseri-lo neste âmbito do 

contexto interno, pois de certa forma é um indicador do ambiente do Agrupamento, dentro 

ou fora da sala de aula. 

As dimensões da área de intervenção organização e gestão (instrumentos de 

autonomia, formas de liderança e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica) 

dizem respeito à política da escola e à sua execução e avaliação; num processo de 

autoavaliação uma sua análise evidencia o modo como é colocada em prática essa política 

educativa e permite avaliar a sua eficácia (Alaiz, Góis, & Gonçalves, 2003). Neste sentido, 

analisámos os processos de reflexão sobre as questões educativas que ocorreram no seio de 

todos os grupos de docência, dos departamentos curriculares da educação pré-escolar e do 

primeiro ciclo e do conselho pedagógico, procurando perceber o que foi analisado e 

discutido, e como foi analisado e discutido e quando foi analisado e discutido. Como fontes 

de análise documental utilizaram-se as atas das seguintes reuniões realizadas em 

2014/2015: (a) departamentos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, grupos de 

recrutamento 100 e 110, coordenação de estabelecimento e coordenação de ano (Anexo B); 

(b) restantes grupos de recrutamento (Anexo C); e (c) Conselho Pedagógico (Anexo E). 

Como complemento dos dados documentais mencionados, designadamente dos que 

serviram de base à elaboração do relatório que se encontra no Anexo C, foram ainda 

recolhidos novos dados mediante um questionário aplicado aos docentes da Escola Básica 

e Secundária da Cidadela (Anexo I) cujo relatório se encontra no Anexo D. 

 A área ensino e aprendizagem contempla as dimensões da gestão curricular, da 

relação pedagógica, das estratégias de sala de aula, das práticas de avaliação das 

aprendizagens. A análise do modo de funcionamentos dos grupos de recrutamento dos 

departamentos curriculares da educação pré-escolar e do 1º ciclo, e do conselho 

pedagógico, permite responder também a algumas questões que se colocam no âmbito de 

algumas destas dimensões. Partilhamos, assim, do ponto de vista de Alaiz, Góis, e 

Gonçalves (2003, p.71), designadamente quando os autores afirmam que “a dimensão das 

estratégias de sala de aula, […] pode também ser analisada quanto à existência de trabalho 

de planificação conjunta de professores ou de Ensino Cooperativo”. Deste modo, 

considera-se que em certa medida se desbravou algum terreno neste último campo.  

A área cultura de escola integra um vasto conjunto de dimensões, permitindo 

responder a questões, como sejam: Na escola/agrupamento estão definidos objetivos e 

metas claras que permitem, de forma eficiente, atingir resultados e melhorar o 

desempenho? Existe uma cultura de confiança e colaboração favorável ao trabalho de 

equipa e à melhoria? Em que medida as pessoas estão dispostas a adaptar-se às 

circunstâncias e a inovar no sentido de procurar a melhoria dos resultados? O respeito e 

valorização das chefias são fomentados pela existência de regras e procedimentos 

formalizados? Neste âmbito são abordados apenas alguns aspetos, ainda que breves, 

designadamente a identificação de preocupações dos professores do 2º e do 3º ciclos e do 

ensino secundário e dos técnicos especializados com a sua atualização científica e 
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pedagógica, e os processos de trabalho colaborativo no seio dos grupos de recrutamento 

dos docentes do 2º ciclo, 3º ciclo e secundário, e ao nível do primeiro ciclo.  

“Os resultados dos alunos são uma medida do desempenho da escola” e um reflexo 

da qualidade dos resultados contemplados nas áreas restantes (Alaiz, Góis, & Gonçalves, 

2003, p. 73). Neste sentido, foram recolhidos, das bases digitais do Agrupamento e 

introduzidos em folhas de Excel, os dados relativos aos resultados escolares internos dos 

alunos que frequentaram o Agrupamento em 2014/2015, bem como os resultados da 

avaliação externa das aprendizagens relativos a 2014/2015 conjugados com os referenciais 

nacionais e regionais. Contudo não foram apresentados no presente relatório por não se 

encontrarem analisados à data da sua redação final. De qualquer modo, trata-se sempre de 

uma visão parcelar quer do desempenho da escola quer do sucesso dos alunos, pois, por 

um lado, incidem apenas num ano da vida do agrupamento (2014/2015) e, por outro lado, 

as estatísticas sobre as classificações dos alunos não são a única medida do sucesso dos 

alunos. Nesta área a recolha de informação e a preparação da análise de dados/estatística 

em curso foi feita com recurso ao Excel e ao programa SPSS ─ Statistical Package for the 

Social Sciences. 

 

2. Caracterização do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas da Cidadela, constituído a 28 de junho de 2012, abrange o 

ensino pré-escolar, os três primeiros ciclos e o ensino secundário e integra a Escola EB 1 

José Jorge Letria (que incorporou um jardim de Infância em 2015/2016), o Jardim de 

Infância e EB 1 do Cobre, o Jardim de Infância de Murches, e o Jardim de Infância e a 

escola EB 1 ‒ Malveira da Serra e a Escola Básica e Secundária da Cidadela. 

A oferta formativa na Escola Básica e Secundária da Cidadela abrangeu, em 

2014/2015, o 2º ciclo, o 3º ciclo (sendo que neste ciclo apresentou ofertas de percursos 

curriculares alternativos quer no 7º ano, quer no 9º ano, um curso de Educação e Formação 

de nível 2 Tipo 2 ─ Jardinagem e Espaços Verdes), e o ensino secundário com cursos 

científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias, Socioeconómicas, Línguas e 

Humanidades; no âmbito da oferta profissionalizante, as ofertas foram a de Técnico de 

Multimédia, Técnico de Turismo, Técnico de Informática de Gestão. A esta oferta 

profissionalizante foi acrescentado, em 2015/2016, o curso de Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informáticos. 

A Escola Secundária da Cidadela foi objeto de avaliação externa em 2007 e em 2012. 

Em 2014/2015 a população escolar do agrupamento era constituída por 1.127 alunos 

e em 2015/2016 por 1.362 alunos, distribuindo-se em 2014/2015 por 54 turmas, sendo 19 

do 1º ciclo e ensino pré-escolar, 7 do 2º ciclo, 12 do 3º ciclo e 16 turmas do ensino 

secundário, das quais 9 eram do ensino técnico profissional. Em 2015/2016 o número total 

de turmas aumentou para 61, sendo 20 do 1º ciclo e pré-escolar, 7 do 2º ciclo, 13 do 3º 

ciclo e 21 turmas do ensino secundário, das quais 12 dizem respeito à oferta 

profissionalizante (Veja-se Anexo A). 

Em 2014/2015 frequentavam o agrupamento alunos de 30 nacionalidades, sendo a 

maioria de nacionalidade portuguesa (963, ou seja, 85,4%). Setenta e sete alunos (6,8%) 
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eram de nacionalidade brasileira e os restantes 87 (7,7%), dispersavam-se por diversas 

nacionalidades. Em 2015/2016 aumentou ligeiramente o número de alunos com 

nacionalidade diferente da portuguesa e a diversidade de nacionalidades. Apesar do 

português ser a língua materna da grande maioria dos alunos (92% em 2014/2015 e 92,6% 

em 2015/2016) quer a quantidade de alunos de nacionalidade não portuguesa quer a 

quantidade de alunos que não têm o português como língua materna, apontam para uma 

diversidade cultural significativa que coloca desafios à gestão desta multiculturalidade 

existente no Agrupamento. Relativamente ao primeiro ano do biénio a quantidade de 

alunos cuja língua materna é português falado/escrito no Brasil (quer o valor absoluto quer 

a percentagem) aumentou, facto que decorre do acréscimo de alunos brasileiros inscritos 

no agrupamento em 2015/2016.  

No biénio 2014-2016 cerca de 60% dos alunos não beneficiaram de auxílios 

económicos, ou seja, dois em cada cinco alunos beneficia de algum tipo de apoio 

económico. 

A percentagem de alunos com computador em casa diminuiu, passando de 63,4% em 

2014/2015 para 57,0%, bem como a percentagem daqueles que têm acesso à Internet, que 

passou de 62,7% para 56,4%. De uma percentagem de alunos, que não ultrapassa os 10%, 

não se conhecem estes dados. 

A mãe é o encarregado de educação da maior parte dos alunos (75,6% em 2014/2015 

e 75,9% em 2015/2016). Desconhecem-se as habilitações dos pais de uma parte dos 

alunos; em 2014/2015 desconheciam-se as habilitações da mãe em 35,1% dos casos, e do 

pai em 41,5% dos casos; situação semelhante sucede em 205/2016. De entre a percentagem 

de mães e pais com formação académica conhecida, 28,9% das mães e 24,6% dos pais dos 

alunos inscritos em 2014/2015 possuíam formação superior e 25,3 % das mães e 33,2% 

dos pais não possuíam uma habilitação de nível secundário. Os dados relativos às 

habilitações académicas de ambos os progenitores dos alunos mantiveram-se, em valor 

percentual, sensivelmente iguais nos dois anos do biénio; regista-se apenas uma 

diminuição não superior a 1% na percentagem de pais e mães sem habilitação de nível 

secundário. Em termos de situação no emprego dos pais dos 1.362 alunos que frequentam 

atualmente o agrupamento, à data do inquérito, 7,1% dos alunos tinha o pai desempregado 

e 12,5% tinha a mãe desempregada.  

Estes dados de contexto, bastante desfavoráveis, colocam verdadeiros desafios quer à 

direção quer a todo o corpo docente e não docente,  em especial aos diretores de turma e 

estruturas de apoio, designadamente os Serviços de Psicologia e Orientação Escolar (SPO), 

impondo-se um trabalho de articulação  sistémico com as famílias que proporcionem a 

aplicação de estratégias adequadas ao sucesso educativo de todos os alunos.  

Em 2014/2015 o corpo docente era constituído por 126 docentes, sendo que 40% 

possuíam mais de 50 anos, 64,3% possuíam um contrato a tempo indeterminado e 73% 

eram profissionalizados e tinham mais de 10 anos de serviço. Apenas 39,7% exerciam 

funções no agrupamento há cinco ou mais anos e 10,3% possuíam mestrado. Neste ano de 

2014/2015 o agrupamento disponibilizou de 238 horas por aplicação do artigo 79.º do ECD 

(Estatuto da carreira Docente) a 41 docentes. Apesar de ainda não terem sido analisados os 

dados relativos a 2015/2016, podemos afirmar que a mobilidade de docentes foi bastante 

significativa; de entre educadores, professores e técnicos especializados registaram-se 61 
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saídas e 63 entradas do e para o Agrupamento, de 2014/2015 para 2015/2016. Apesar desta 

mobilidade ser ainda uma consequência da recente constituição do Agrupamento, trata-se 

de um quadro insuficiente que obriga à contratação anual ou plurianual o que, à partida, é 

uma variável de contexto bastante desfavorável. Todavia, encarada esta situação por um 

outro prisma, poderemos considerá-la como uma oportunidade. 

O Agrupamento conta com duas psicólogas no quadro. Os serviços administrativos 

funcionaram em 2014/2015 com seis assistentes técnicos no seu quadro e pessoal, cuja 

média de idades era de 56,3 anos, sendo a idade mínima 47. Em 2014/2015 o Agrupamento 

contava com 31 assistentes operacionais, sendo cerca de um terço destes trabalhadores 

colocados ao abrigo do contrato Emprego-Inserção. A sua média de idades era de 50,4 

anos e a mediana 52 anos. 

 Em 2014/2015 foram aplicadas pela direção do Agrupamento 109 medidas 

disciplinares corretivas e sancionatórias, na sequência de 72 ocorrências. O 8º ano de 

escolaridade foi aquele em que se registou um maior número de incidentes, seguindo-se o 

7º ano de escolaridade. Já no 1º ciclo e no 12º ano não foram aplicadas quaisquer medidas 

disciplinares. A maioria das ocorrências que conduziu à aplicação de medidas disciplinares 

(48, ou seja, 67%) sucederam em sala de aula e deveram-se a perturbação sistemática do 

funcionamento normal das aulas, falta de respeito ao(s) professor(es) e não cumprimento 

das orientações (veja-se Anexo F). 

 

3. Discussão dos resultados da autoavaliação  

Considerando os campos de análise suprarreferidos e tendo por base a análise documental 

efetuada bem como o inquérito realizado ao corpo docente da Escola Básica e Secundária 

da Cidadela, formulam-se as seguintes apreciações
3
: 

3.1 Ensino Pré-escolar e Primeiro Ciclo 

Relativamente ao ensino pré-escolar e ao 1º ciclo, a redação em ata das reuniões de 

coordenação de estabelecimento, presididas pela adjunta do diretor que tem a seu cargo a 

gestão e o acompanhamento do trabalho realizado no Agrupamento ao nível da educação 

pré-escolar e primeiro ciclo, evidencia uma gestão assertiva quer do planeamento do 

trabalho a realizar nos diversos estabelecimentos do 1º ciclo e Jardins de Infância quer uma 

monitorização contínua do cumprimento das planificações das atividades e desse mesmo 

trabalho. O próprio dossiê de atas colocado à disposição da equipa de autoavaliação, 

completo e bem organizado em que os assuntos se apresentam tratados de forma adequada 

e sintética, e com correção textual e linguística, reflete esses aspetos. (veja-se o Anexo B)  

 Os educadores de infância e os docentes do 1º ciclo constituem-se, na prática, como 

um só departamento curricular. Assim, a coordenadora do departamento curricular do 1º 

                                                             
3 As notas conclusivas que aqui se apresentam não dispensam uma leitura cuidada pelas análises 

parcelares efetuadas que constam dos respetivos anexos ao presente relatório. 
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ciclo representa também o ensino pré-escolar em conselho pedagógico. O seu papel parece 

ter-se confinado mais aos procedimentos institucionais.  

Os coordenadores de ano reuniram com os seus pares periodicamente, de acordo com 

o calendário definido na primeira reunião do ano letivo. Nas reuniões de coordenação de 

ano do 1º ciclo, de entre os elementos substantivos de operacionalização do currículo 

(objetivos, conteúdos, atividades, recursos/materiais e avaliação), surgem em destaque os 

conteúdos, as atividades no âmbito das áreas transdisciplinares e a avaliação sumativa. 

Porém, o debate em torno da planificação das atividades letivas nas áreas de Português, 

Matemática e Estudo do Meio parece ter-se confinado à seleção de conteúdos a lecionar; 

nestas áreas e neste âmbito, o manual escolar foi, de um modo geral, assumido como única 

fonte de conhecimento.  

O destaque principal nas atas de coordenação do 1º ao 4º ano foi para a avaliação das 

aprendizagens, com ênfase para os aspetos relacionados com a elaboração conjunta das 

fichas de avaliação (testes). Este é o campo onde verdadeiramente foi possível percecionar 

trabalho colaborativo entre os docentes dos vários estabelecimentos do 1º ciclo. 

A área das Expressões (no 1º ciclo) assumiu um papel residual quer em termos de 

planificação quer de avaliação e monitorização dos processos. As Expressões surgiram 

apenas a propósito da comemoração de dias ou épocas festivas e a propósito da avaliação 

externa das aprendizagens.  

As atividades transdisciplinares, designadamente a Educação Sexual, foram 

planeadas no início do ano em termos de calendarização das aulas, objetivos, conteúdos a 

abordar, recursos/materiais a utilizar e competências a desenvolver, e, periodicamente 

revisitadas; o seu cumprimento foi avaliado periodicamente.  

3.1.1 Pontos fortes e áreas de melhoria 

Pese embora tenha sido feita uma monitorização do cumprimento de todas as atividades, 

não parece ter ocorrido uma reflexão e discussão sobre a implementação das planificações 

e sugestões de melhoria. Impunha-se, também, uma análise aprofundada do trabalho 

efetuado ao longo do ano.  

Não obstante os JI e as escolas do 1º ciclo estarem integradas num agrupamento cuja 

escola sede é do 2º e 3º ciclo e ensino secundário, não se observou a realização de um 

trabalho em parceria com a escola sede. Esta (Escola Básica e Secundária da Cidadela) foi 

assumida como uma realidade exterior. Na verdade, a escola sede do agrupamento parece 

ter funcionado como um centro do poder para os Jardins de Infância e escolas do 1º ciclo.  

A visão que transparece nas atas de coordenação do 1º ao 4º ano, mas sobretudo dos 

três primeiros anos, parece estar mais próxima da de professor executor (González, 1986). 

Embora os professores não tenham agido isoladamente, pois apresentavam-se integrados 

numa comunidade, esta não parece surgir como uma comunidade crítica favorável ao 

desenvolvimento de uma atitude profissional autorreflexiva.  

O nível de trabalho colaborativo já alcançado, competência e clareza de papéis, e 

uma gestão empenhada, são pontos fortes que podem ser utilizados em prol da melhoria, 

nomeadamente implicando os educadores e professores nas tomadas de decisão conjunta. 
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Todavia, a inexistência de instrumentos estratégicos do Agrupamento revela-se um forte 

handicap à melhoria orientada por objetivos e metas. 

3.2 Funcionamento dos grupos de recrutamento do 2º ciclo, 3º ciclo e ensino 

secundário  

Da análise efetuada às atas das reuniões de grupo de recrutamento (GR) dos docentes que 

lecionam o 2º ciclo, o 3º ciclo e/ou o ensino secundário, conjugada com a análise às 

respostas dadas aos questionários aplicados a estes docentes, as reuniões de departamento 

curricular e de GR parecem surgir como contextos pedagógicos privilegiados para 

garantirem o cumprimento de procedimentos normativos institucionalizados. Estas 

revelaram uma certa ritualização de algumas práticas de trabalho, nomeadamente no que 

respeita à análise do cumprimento de programas, ao planeamento de atividades a inserir no 

plano anual de atividades (PAA), à definição de critérios de avaliação e às formas de 

registo e divulgação, à análise e discussão dos resultados escolares, à seleção do manual 

escolar a adotar, bem como a solicitações diversas emanadas do conselho pedagógico 

(Vejam-se os Anexos C e D). 

Em contrapartida, as reuniões parcelares de docentes dos GR e o contacto informal 

com os pares profissionais revelaram-se espaços pedagógicos de trabalho colaborativo que 

se estendem mais às atividades e onde se poderá encontrar uma colegialidade real, pois 

foram os contextos percecionados como mais favoráveis quer para aprofundar o saber 

profissional através da partilha de conhecimentos e técnicas adquiridas em formação, quer 

para abordar questões relacionadas com a preparação das atividades letivas, com o clima 

relacional da aula, e onde parece encetar-se o debate sobre a ação e a decisão individual ao 

nível das estratégias de diferenciação pedagógica e da análise de casos. 

Não se encontrou homogeneidade no modo de funcionamento dos GR no que se 

relaciona com procedimentos. A este respeito destacam-se dois aspetos:  

— A entrega das atas das reuniões dos GR na direção não parece ter sido cumprida por 

todos os GR; outra hipótese que se coloca é a de que os GR não reuniram todos com 

a mesma frequência nem com a mesma regularidade durante o ano letivo 2014/2015. 

Da análise efetuada, parece-nos mais plausível a primeira hipótese; 

— As questões relacionadas com o tratamento, análise e discussão dos resultados 

(avaliação das aprendizagens dos alunos), foram alvo de registos bastante díspares no 

que respeita à forma como os assuntos foram abordados e à periodicidade com que o 

debate foi encetado em reunião de GR;  

Porém, a formação na área da gestão intermédia não foi percecionada por uma boa 

parte do corpo docente como uma área a investir. 

Relativamente à substância das problemáticas debatidas em reunião de GR os 

registos em ata são bastante mais uniformes. Excetuando um ou outro GR não se 

encontraram registos em ata de que tivesse sido estabelecido um debate aprofundado, 

nomeadamente: 

— sobre a (re)definição de estratégias ou apresentação/discussão de propostas de 

atuação relativamente a ações a implementar em consequência do não cumprimento 
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de programas, ou uma avaliação do seu cumprimento nas diversas vertentes 

ultrapassando a abordagem simplesmente pelo ângulo dos conteúdos propriamente 

ditos, de modo a compreender e aprender com o que correu melhor ou pior e, 

eventualmente, a reforçar ou a não repetir no ano seguinte; 

— sobre o PAA. Apesar de 84% dos docentes inquiridos terem referido que o 

planeamento de atividades a integrar no PAA é feito em reunião de GR e de 89% dos 

inquiridos ter afirmado que neste contexto também é efetuada uma análise do seu 

cumprimento, encontraram-se registos em ata demasiado sintéticos e pouco 

elucidativos quer das propostas e motivos que levaram a apresentá-las quer dos 

objetivos, público-alvo, orçamentos, adequação a um projeto educativo, etc.; além 

disso, a análise na especificidade relativamente ao seu grau de concretização parece 

ter sido, na maioria dos casos, superficial ou não realizada. Note-se que documentos 

como anexos ou grelhas que, esporadicamente, são referidos nas atas não as 

acompanharam. Aliás, pelo modo de inserção em ata do tema, o debate em torno do 

PAA parece não ser devidamente planeado; 

— sobre a definição de critérios de avaliação das aprendizagens e formas de registo e de 

divulgação. Apesar de 92% dos inquiridos considerarem que estes assuntos foram 

tratados em reunião de GR, o facto é que a maioria das abordagens registadas em ata 

não mostra evidências de terem sido examinados com a devida profundidade (tal 

sucedeu apenas por duas vezes). Apenas um GR procurou fazer um balanço da 

aplicação dos critérios de avaliação e uma adequação das grelhas de registo; contudo, 

a redação em ata revelou-se bastante confusa. Questões relacionadas com as formas 

de registo da informação recolhida e fornecida aos alunos e respetivos encarregados 

de educação foram debatidas por sete GR, mas apenas dois parecem tê-lo feito de 

forma aprofundada ou adequada, de acordo com a redação das atas; 

 — em relação à análise e discussão dos resultados escolares dos alunos na avaliação 

externa.  Nenhuma das atas do corpus de análise mostrou evidências deste assunto 

ter sido tratado. 

3.2.1 Pontos fortes e áreas de melhoria 

Não obstante a análise efetuada às atas de reunião de GR que incorporam o corpus de 

análise indiciar um planeamento do trabalho diferenciado de grupo para grupo, e de 

reunião para reunião no seio de cada GR, encontraram-se pontos comuns em aspetos que, 

na maioria dos casos, não parecem beneficiar a reflexividade e uma atitude favorável à 

mudança contínua que os processos de regulação impõem.  

Ainda que o papel do coordenador de departamento curricular (DC) não tenha sido 

suficientemente investigado para se poderem tirar conclusões, parece-nos pela perceção 

dos inquiridos que o desempenho deste tipo de líder intermédio tem muito pouca 

visibilidade. Não transpareceu no inquérito efetuado aos docentes que tenha havido uma 

“efetiva mobilização […] dos coordenadores de departamento, no que respeita à vertente 

da supervisão pedagógica” (IGEC, 2012, p. 7) como havia sido recomendado pela equipa 

de avaliação externa na última visita à Escola Básica e Secundária da Cidadela, em 

2011/2012. 
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Os fatores do âmbito das lideranças intermédias tem implicações significativas na 

forma como os assuntos são apresentados, analisados, debatidos e registados em ata, como 

se constata. Este é certamente um aspeto que necessita de ser trabalhado, designadamente 

procurando tirar partido do facto do representante de GR ter sido percecionado como um 

elemento que não se limita a promover o envolvimento dos docentes nas dinâmicas da 

escola, mas que também participa nos diversos contextos, assumindo deste modo um papel 

mais próximo do de líder colegial (Ventura, Costa, & Neto-Mendes, 2005). Noutros 

termos, a colegialidade que define na maioria dos casos a postura do representante de GR 

perante o grupo de docentes que lidera pode, no nosso entender, ser utilizada para 

impulsionar a mudança no sentido do exercício de uma liderança transformacional
4
. Neste 

sentido, sublinha-se a necessidade de formação nas áreas da gestão intermédia e da 

supervisão—numa abordagem da “supervisão de tipo preferencialmente colaborativo, isto 

é,  uma supervisão integradora de princípios colaborativos”, como Alarcão e Canha (2013, 

p. 63)  referem—, bem como a valorização institucional do papel de representante de GR. 

Estes são desafios que se colocam na implementação do plano de melhoria. 

A sala de aula parece continuar a funcionar como uma ilha onde só o professor e os 

seus alunos têm lugar (alargando-se, eventualmente, ao professor avaliador no caso de 

avaliação do desempenho docente). Neste aspeto, não encontrámos evidências de que 

tenham sido introduzidas alterações ao nível da “supervisão da prática letiva em contexto 

de sala de aula, de modo a potenciar metodologias eficazes de ensino e aprendizagem, 

numa lógica de desenvolvimento profissional dos docentes” (IGEC, 2012, p. 10), conforme 

recomendação da equipa da última avaliação externa. 

Ora, do nosso ponto de vista, este aspeto pode ser trabalhado e melhorado tirando 

partido, por exemplo, da predisposição que uma boa parte do corpo docente manifesta para 

a realização de trabalho colaborativo. Note-se que este tipo de trabalho parece já existir 

atualmente entre docentes em pequenos grupos e funcionar aparentemente de modo mais 

informal, centrado sobretudo na preparação, organização e participação, na divulgação de 

atividades não letivas e de outras integradas no âmbito do PAA, na elaboração e partilha de 

materiais pedagógico-didáticos (incluindo os processos de avaliação das aprendizagens dos 

alunos), e no planeamento das atividades letivas.  

De qualquer modo, para além do que já se sublinhou sobre o papel das lideranças 

intermédias, faz-se notar, também, a importância de: (a) manter equipas pedagógicas 

estáveis, como é sublinhado no Despacho normativo n.º 4-A/2016
5
; (b) preservar a 

estabilidade do corpo docente; (c) incentivar e valorizar o trabalho colaborativo, 

procurando, também, contrariar a atual tendência (a nível nacional e supranacional) para 

distinguir os desempenhos individuais; (d) proporcionar oportunidades de formação, 

designadamente na área da supervisão pedagógica, do trabalho colaborativo, da dinâmica 

de grupos e da gestão de conflitos que, aliás, foram sublinhados por uma boa parte dos 

                                                             
4 Pina e Cunha, Rego, Campos e Cunha, & Cabral-Cardoso (2007) apresentam no Capítulo 12 da 

sua obra Manual de comportamento organizacional e gestão, uma exposição de matérias 

relacionadas com os conceitos de liderança e gestão remetendo para um conjunto alargado de 

autores e de publicações nesta área.  

5 Publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 114 — 16 de junho de 2016. 
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docentes como áreas pertinentes em termos de formação (Veja-se Anexo A); e (e) definir 

metas “avaliáveis sustentadas em indicadores, em ordem a facilitar a sua operacionalização 

e a verificação da eficácia do trabalho desenvolvido” (IGEC, 2012, p. 10), tal como se 

sublinha no relatório da última visita à Escola Básica e Secundária da Cidadela no âmbito 

da avaliação externa das escolas. 

Por último, recomenda-se uma leitura atenta pelas orientações emanadas pela 

Direção-Geral de Administração Escolar (as quais constam do Anexo J ao presente 

relatório), e uma atenção cuidada a um conjunto de aspetos menos positivos observados 

nas atas e às respetivas sugestões de melhoria que se encontram assinalados na Tabela 39 

do Anexo C. 

3.3 O funcionamento do Conselho Pedagógico 

Da análise efetuada às atas das reuniões do Conselho Pedagógico (CPedago) constata-se 

que este órgão reuniu ordinariamente 10 vezes no ano letivo 2014/2015, embora não 

regularmente (Veja-se Anexo E). 

A avaliação das aprendizagens dos alunos, designadamente os critérios de avaliação 

e os procedimentos inerentes ao processo de avaliação e análise dos resultados, foram os 

assuntos a que mais importância foi dada por este órgão nesse ano letivo. Este dado denota 

uma preocupação com a uniformização de procedimentos (e com o planeamento do ano 

letivo) que poderiam ter contribuído para uma análise reflexiva sobre os processos e os 

resultados. O método utilizado, de definição dos critérios de avaliação e delineação dos 

procedimentos inerentes ao processo de avaliação tomando como base de análise os 

pareceres emitidos pelos GR, bem como o seu propósito são de sublinhar, pois tal foi 

assinalado no Relatório de Avaliação Externa à Escola Básica e Secundária da Cidadela 

como uma “boa prática” (IGEC, 2012, p. 6) que tem vindo a ser reforçada anos últimos 

anos. Todavia, os registos em ata sobre os dois primeiros aspetos (por vezes pouco claros 

apresentando, em alguns casos uma redação confusa) indiciam, também a este nível, 

abordagens superficiais.  

Encontraram-se poucas variações na análise efetuada e nos termos do debate sobre os 

resultados obtidos nas avaliações sumativas (respeitantes ao 1º e 2º períodos). O sucesso 

obtido nas turmas dos cursos profissionais não foi assunto de análise. Também não foi 

desenvolvida uma análise dos resultados do ensino básico e do ensino secundário que 

incorporasse os resultados decorrentes da avaliação externa.  

Pelo espaço que a redação do tópico Informações (constante na ordem de trabalhos 

de todas as reuniões) ocupou em ata, este ponto da ordem de trabalhos teve também 

bastante relevância. 

3.3.1 Pontos fortes e áreas de melhoria 

Apesar da composição do CPedago, órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 

orientação educativa, ter funcionado de modo diferente da estabelecida no Regulamento 

Interno do Agrupamento, observa-se uma preocupação em procurar assegurar uma 

representação pluridisciplinar. Todavia, a produção discursiva do CPedago foi dominada 
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basicamente por dois dos seus membros evidenciando uma tendência para privilegiar o 

ponto de vista de alguns elementos. Assim, afigura-se necessário assegurar uma efetiva 

representatividade pluridisciplinar e uma efetiva mobilização das lideranças intermédias 

comprometendo e valorizando o papel de cada um. 

As atas do CPedago revelam, com frequência a apresentação de pontos de vista 

individuais, sem evidenciar o debate e a discussão sobre os temas em jogo. Neste sentido, 

sublinha-se a necessidade de se efetuarem registos que esclareçam os termos da análise e 

do debate, bem como as notas conclusivas, sumariando as decisões tomadas ou os 

pareceres emitidos, reforçando ou propondo reflexões ou alterações de estratégias tendo 

em vista a eficácia dos procedimentos e dos resultados. 

As atas deste órgão revelam a necessidade de uma maior disciplina no agendamento 

dos temas e na condução da reunião, mas mostram também a necessidade de dar mais 

importância à redação das atas, pois uma ata “constitui a memória escrita dos resultados e 

o guia para a futura monitorização e acompanhamento da execução das decisões” (Passos 

para uma reunião bem sucedida — Veja-se Anexo J). 

O facto de o CPedago ser “o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 

orientação educativa […] nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente”
6
, 

confere-lhe um papel de regulação do processo educativo que é fundamental para garantir 

a coerência do projeto educativo do Agrupamento e a qualidade pedagógica oferecida pelo 

Agrupamento de escolas. Compreende-se, assim, a importância da apresentação em 

reunião de CPedago de propostas de implementação de projetos pelos próprios 

proponentes, na qualidade de elementos convidados, como de facto aconteceu, embora 

esporadicamente e sem a necessária programação.  

No âmbito das competências do CPedago definidas no artigo 33º do Decreto-Lei 

suprarreferido e reforçadas no regulamento interno (artigo 15.º), este órgão pode ir mais 

além, ou seja, trabalhar em rede com as várias escolas que constituem o agrupamento e 

com instituições superiores vocacionadas para a formação e a investigação; ser ele próprio 

a “propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação […]” 
7
 que favoreçam a investigação-ação, a prática reflexiva e a profissionalização interativa, 

incentivando, assim, o desenvolvimento profissional e a implementação de processos de 

processos de mudança. Porém, para que não se trate de ações isoladas e esporádicas, uma 

vez mais se sublinha a importância de construir um projeto educativo do Agrupamento que 

resulte da participação alargada da comunidade educativa de modo a vincular os diversos 

órgãos e as suas diferentes estruturas à missão, aos valores e a uma visão estratégica de 

desenvolvimento. 

  

 

 

 

                                                             
6
 Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho, pp. 3357-3358. 

7
 Conforme previsto no Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho, p. 3358. 
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4. Notas Finais 

Como limitações do estudo efetuado assinala-se um conjunto de aspetos, nomeadamente: 

— No âmbito do contexto externo ficou por explorar, por exemplo, quais as 

expectativas das famílias acerca do futuro dos seus filhos, o que esperam os pais da escola 

para que estas expectativas sejam correspondidas, identificar as formas de pressão externa 

para a qualidade e o modo como o Agrupamento (direção e estruturas) reagem a essas 

formas de pressão. Estas dimensões não puderam ser comtempladas nesta fase mas, do 

nosso ponto de vista, devem ser consideradas pois podem orientar a ação do Agrupamento, 

designadamente na adequação do projeto educativo à realidade aquando da sua elaboração; 

— No âmbito da área de intervenção contexto interno foi, também, aplicado um 

questionário a todos os alunos, do 5º ano de escolaridade ao final do ensino secundário, 

que frequentam atualmente o Agrupamento e recolhidos dados sobre o corpo docente (de 

2015/2016) e sobre o corpo não docente do Agrupamento no biénio 2014-2016. Todavia, 

os dados, apesar de terem sido introduzidos em folhas de Excel, não chegaram a ser 

analisados de modo a poderem ser apresentados no presente relatório. Para além destas 

dimensões, cuja análise se encontra em curso, ficaram por identificar aspetos relativos aos 

recursos físicos e materiais e respetivo grau de acessibilidade, utilização e satisfação por 

parte da comunidade, aspetos relacionados com as ações de divulgação de boas práticas da 

escola, com o grau de satisfação com a oferta curricular com a participação em projetos 

inovadores, as parcerias estabelecidas com a comunidade, entre outros.  

Por último, não podemos deixar de sublinhar um aspeto que limitou bastante o 

cumprimento atempado das tarefas que esta equipa se propôs realizar, designadamente a 

incompletude dos dados sobre a população discente do Agrupamento.  

— Na área organização e gestão foi onde este processo de autoavaliação incidiu em 

maior intensidade. No entanto, apesar de se apresentar um vasto trabalho nesta área, há 

ainda um longo caminho a percorrer, designadamente a respeito dos instrumentos de 

autonomia do Agrupamento, funcionamento do conselho geral, formas de liderança e 

gestão (não intermédia) do Agrupamento, coordenação de ciclo, coordenação de ano do 5º 

ano ao secundário, coordenação dos cursos profissionais, direção de turma e conselhos de 

turma; 

— Na área de intervenção ensino e aprendizagem ficou um extenso trabalho por 

realizar, nomeadamente no que respeita às dimensões: (a) relação pedagógica 

(clima/ambiente de sala de aula e oportunidades de participação); (b) estratégias de sala de 

aula (estratégias de ensino e aprendizagem e utilização de materiais); (c) práticas de 

avaliação de aprendizagens (materiais de avaliação, caráter da avaliação, critérios de 

avaliação), ainda que alguns destes aspetos tenham sido focados de alguma forma quando 

se analisou o funcionamento dos GR e do CPedago; 

— No âmbito da área de intervenção cultura de escola foram abordados aspetos 

pertinentes que já tivemos ocasião de referir. Contudo, há um longo trabalho a realizar, 

também, nesta área; 

— No âmbito dos resultados escolares, fazemos nossas as palavras de Alaiz, Góis, e 

Gonçalves (2003, p.73), ou seja, as estatísticas sobre as classificações dos alunos “não são 

a única medida da qualidade do sucesso dos alunos. Há um aprendizado de atitudes e 



28 
 

valores—para cuja construção a escola deve contribuir e que, consequentemente, tem que 

avaliar—que não se revela nos ‘números’, mas nas ‘amostras’ e testemunhos do trabalho 

dos alunos”. Sendo assim, mesmo após a conclusão da análise em curso sobre os resultados 

escolares dos alunos, nesta área há, também, um caminho a percorrer. 
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ANEXO A 

Caracterização do Agrupamento 

 

Localização e enquadramento territorial 

O Agrupamento de Escolas da Cidadela encontra-se situado, em termos territoriais, nas 

freguesias de Cascais e Alcabideche do município de Cascais. Constituído em 28 de junho 

de 2012, abrange o ensino pré-escolar, o 1º, 2º e 3º ciclo e o ensino secundário, distribuídos 

pelos seguintes estabelecimentos de ensino: 

 Escola EB 1 José Jorge Letria, localizada no centro da vila de Cascais que, em 

2015/2016, passou a integrar um Jardim de Infância; 

 Jardim de Infância e escola EB 1 do Cobre, localizado no Cobre; 

 Jardim de Infância de Murches, localizado em Murches; 

 Jardim de Infância e escola EB 1 ‒ Malveira da Serra, localizados na Malveira da 

Serra; 

 Escola Básica e Secundária da Cidadela—sede do agrupamento—que compreende 

os 2º e 3º ciclos, e o ensino secundário, e cujo edifício se encontra no centro da vila 

de Cascais. 

Cascais é um dos 18 municípios do NUTS III (nomenclatura das Unidades 

Administrativas utilizada para fins estatísticos), área Metropolitana de Lisboa, no qual, em 

2011, residiam 207.187 indivíduos, sendo que 10,8% correspondiam a população 

estrangeira com estatuto legal de residente no concelho (PORDATA
8
). Numa análise mais 

fina, tinham-se, em 2011, nas duas freguesias do concelho, Cascais e Alcabideche, 77.571 

habitantes, dos quais 7.639 têm nacionalidade estrangeira e 4.046 têm dupla nacionalidade 

(Censos, 2011
9
). 

Cascais é um dos municípios de Portugal onde existem mais estabelecimentos de 

educação pré-escolar, básico e secundário e, também um dos que tem mais 

estabelecimentos do ensino privado daquele tipo. Em 2014 existiam 114 estabelecimentos 

de ensino do pré-escolar, 87 do 1º ciclo, 28 do 2º ciclo, 25 do 3º ciclo e 19 do secundário. 

Destes, 82, 41, 17, 13 e 9, respetivamente, eram do ensino privado (PORDATA).   

Segundo os dados dos Censos 2011, o concelho de Cascais contabilizava 12.324 

indivíduos em situação de desemprego, representando 12,1% da população ativa (102.258). 

Em março 2015 estavam inscritos no IEFP (Instituto do Emprego e Formação 

Profissional), como desempregados, 10.388 residentes no concelho de Cascais, dos quais 

46% eram considerados desempregados de longa duração (inscritos há mais de 1 ano).  

Entre março 2013 e março 2015, o número de inscritos como desempregados 

conheceu no concelho uma diminuição de 15% (passando de 11.474 para 9.973). Em 

                                                             
8
 Disponível em http://www.pordata.pt/Municipios. Consultado em 02.05.2016. Numa atualização 

de 2014 encontram-se 208.945 residentes, dos quais 9,6% correspondem a população estrangeira. 
9 Dados fornecidos pelo INE. Disponível em www.ine.pt. Consultado em 02.05.2016. 

http://www.pordata.pt/Municipios
http://www.ine.pt/
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março 2015, 71% das pessoas inscritas como desempregadas tinham mais de 35 anos de 

idade, o que representa prováveis maiores desafios ao seu reingresso no mercado de 

trabalho. Neste grupo de 9.973 inscritos como desempregados, incluem-se 19% de 

indivíduos com habilitações superiores, 34% com o ensino secundário e 47% com ensino 

básico ou inferior, dos quais 11% possuíam o 1º ciclo e 4% não tinham qualquer grau de 

escolaridade. 

De acordo com os dados do INE, relativos a 2011, tinham sede no concelho 8.788 

sociedades. Em 2013, Cascais era o quarto município do país com mais sociedades 

constituídas (955 sociedades, 91% das quais na área de serviços
10

), mas o terceiro em 

número de sociedades dissolvidas no mesmo ano. O rácio entre o número de sociedades 

constituídas e número de sociedades dissolvidas foi de 1,1 em 2013, valor bastante inferior 

à média da Grande Lisboa (1,7) ou a nível nacional (1,8). Estes dados demonstram um 

menor dinamismo da economia de Cascais e o consequente desafio que se coloca à criação 

de emprego no concelho. O sector da indústria, construção e energia tem um rácio de 

sociedades constituídas por número de sociedades dissolvidas de 0,7, enquanto os serviços 

têm um rácio de 1,2, o que espelha a crescente tendência de terciarização da economia no 

concelho.  

De entre as sociedades do município dissolvidas em 2014, 28% tinham atividade 

ligada a comércio ou reparação de veículos; 12% de alojamento, restauração e similares; 

11% de construção civil; 9% de atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; 

e, 6% de atividades imobiliárias. Nos últimos anos, foram encerradas diversas empresas 

ligadas à construção civil e à indústria, tendo sido criadas bolsas de desemprego na zona 

muito sustentadas por trabalhadores com mais de 40 anos com baixas qualificações. A 

reduzida dimensão das empresas do concelho, no geral, apresenta um desafio à capacidade 

de integrar pessoas desempregadas de forma expressiva.  

Ainda segundo dados do INE de 2011, os sectores de atividade mais representados 

pelas empresas no concelho são o comércio e reparação de automóveis e motociclos 

(24%), atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (13%), construção (11%), 

alojamento, restauração e similares (11%), atividades imobiliárias (10%) e atividades de 

saúde humana e apoio social (7%).  

O concelho de Cascais conta ainda com um centro de congressos, um centro cultural, 

um centro de arte moderna, salas de teatro e de cinema, associações culturais e recreativas, 

bibliotecas, e uma diversidade significativa de espaços de lazer.  

Estrutura organizativa do Agrupamento 

Em termos de estruturas de gestão e organização pedagógica e administrativa o 

Agrupamento tem, como órgãos de direção, administração e gestão, um conselho geral, um 

diretor, uma subdiretora, três adjuntos/as da direção, um conselho administrativo e um 

CPedago. Constituindo-se como estruturas de organização pedagógica, de coordenação e 

desenvolvimento educativo, funcionam seis departamentos curriculares, 20 GR
11

, 

                                                             
10

 PORDATA 
11 Pré-escolar (código 100), Primeiro ciclo do ensino básico (código 110), Educação Musical 

(código 250), Educação Moral e Religiosa Católica (código 290), Português (código 300), Francês 
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conselhos de turma, conselhos de docentes, conselhos de diretores de turma do 2º e 3º 

ciclos do ensino básico e do ensino secundário, coordenadores de ciclo, coordenadores de 

ano e coordenadores dos cursos profissionais. 

 Em termos de recursos educativos e de serviços de apoio, o Agrupamento 

disponibiliza à comunidade educativa um conjunto de recursos educativos e de serviços de 

apoio, designadamente duas bibliotecas escolares, uma sediada na Escola Básica e 

Secundária da Cidadela e outra na Escola EB 1 José Jorge Letria, serviços de psicologia e 

orientação sediados que funcionam na escola sede e constituídos por duas psicólogas que 

apoiam as várias escolas do agrupamento, serviços de educação especial, Tutorias, uma 

equipa TIC e diversos projetos e clubes, alguns dos quais já com alguns anos de 

funcionamento, nomeadamente, Clube Terra Verde ─ CTV, Clube de Teatro, Projeto 

GuIA, Núcleo de Investigação em Astronomia da Cidadela─ NIAC, Projeto rádio televisão 

ROC/TVC, Projeto Educação para a Saúde ─ PES/GAS, serviços administrativos, 

refeitórios escolares, dispondo de cozinhas/copas e refeitórios em todos os 

estabelecimentos de ensino que os integram, e ainda serviços de Ação Social Escolar 

(ASE). 

Oferta curricular 

No biénio 2014‒2016 o agrupamento apresentou as seguintes ofertas: educação pré-

escolar, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, sendo que neste ciclo apresentou ofertas de percursos 

curriculares alternativos quer no 7º ano, quer no 9º ano, um curso de Educação e Formação 

de nível 2 tipo 2 ─ Jardinagem e Espaços Verdes, cursos científico-humanísticos de 

Ciências e Tecnologias, Socioeconómicas, Línguas e Humanidades; no âmbito da oferta 

profissionalizante, as ofertas eram Técnico de Multimédia, Técnico de Turismo, Técnico 

de Informática de Gestão, às quais em 2015/2016 foi acrescentada a oferta do curso de 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos. 

População escolar 

Em 2014/2015 frequentaram o agrupamento 1.127 alunos. Em 2015/2016 regista-se um 

aumento de 235 alunos correspondendo a um acréscimo de 20,9%. De 2104/2015 para 

2015/16 saíram do agrupamento 107 alunos e entraram 342, perfazendo um total de 1.362 

alunos a frequentar o agrupamento no presente ano letivo (2015/2016). O acréscimo de 

alunos regista-se sobretudo na Escola Básica José Jorge Letria e na Escola Básica e 

Secundária da Cidadela. No primeiro caso, o acréscimo deve-se, também, à abertura de 

uma turma de Jardim de Infância e, no segundo caso, à captação de alunos para os cursos 

profissionais de nível secundário. 

                                                                                                                                                                                        
(código 320), Inglês (código 330), Espanhol (código 350), História (código 400), Filosofia (código 

410), Geografia (código 420), Economia (código 430), Matemática (código 500), Física e Química 
(código 510), Biologia e Geologia (código 520), Educação tecnológica (código 530), Informática 

(código 550), Artes Visuais (código 600), Educação Física (código 620) ou Educação Especial 

(código 910). 
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Em 2014/2015 eram 502 (44,5%) raparigas e 625 (55,5%) rapazes, do ensino pré-   -

escolar ao ensino secundário, e em 2015/2016 são 621 (45,6%) raparigas e 741 (54,4%) 

rapazes, distribuídos pelas diferentes escolas conforme se mostra na Tabela 1.   

Tabela 1: Distribuição dos alunos por escola no biénio 2014-2016 
 2014/2015 2015/2016 

Escola ni fri (%) ni fri (%) 

Jardim de Infância de Murches 31 2,8 49 3,6 

Escola Básica/JI da Malveira da Serra 117 10,4 116 8,5 

Escola Básica de Birre 113 10,0 111 8,1 

Escola Básica José Jorge Letria 143 12,7 202 14,8 

Escola Básica e Secundária da Cidadela 723 64,2 884 64,9 

Total 1127 100 1362 100,0 

ni: frequência absoluta 

fri: frequência relativa 

A média das idades dos alunos do agrupamento em 2014/2015 era de 12,8 anos, 

distribuídas de acordo com os dados da Tabela 2. As idades dos alunos que frequentavam a 

escola sede, em 2014/2015 variavam entre os 10 e os 22 anos, com uma média de 15,4 

anos, aproximadamente. 

Tabela 2: Idades dos alunos que frequentaram em 2014/2015 o Agrupamento 

Escola ni Mínimo Máximo Média 

Jardim de Infância de Murches 31 4 7 5,3 

Escola Básica/JI da Malveira da Serra 117 5 13 8,1 

Escola Básica de Birre 113 6 12 8,2 

Escola Básica José Jorge Letria 143 7 12 8,2 

Escola Básica e Secundária da Cidadela 723 10 22 15,4 

Total 1127 4 22 12,8 

ni: frequência absoluta 

fri: frequência relativa 

As idades dos alunos que frequentam a escola sede em 2015/2016 varia entre os 10 e 

os 23 anos, com uma média de 15,91 anos, aproximadamente (Tabela 3). 

Tabela 3: Idades dos alunos que frequentaram em 2015/2016 o Agrupamento 

Escola ni Mínimo Máximo Média 

Jardim de Infância de Murches 49 4 7 5,61 

Escola Básica/JI da Malveira da Serra 116 5 11 8,13 

Escola Básica de Birre 111 4 11 8,11 

Escola Básica José Jorge Letria 202 4 12 8,35 

Escola Básica e Secundária da Cidadela 884 10 23 15,91 

Total 1362 4 23 - 

ni: frequência absoluta 

fri: frequência relativa 
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Os 1.127 alunos do Agrupamento em 2014/2015 e os 1.362 em 2015/2016 

distribuíram-se, pelos vários ciclos de ensino e pela educação pré-escolar da forma que se 

indica na Tabela 4.  

Tabela 4: Distribuição de alunos por ciclo de escolaridade e pré-escolar 

 2014/2015 2015/2016 

Escola ni fri (%) ni fri (%) 

Pré-Escolar 75 6,7 118 8,7 

1º Ciclo 327 29,0 360 26,4 

2º Ciclo 181 16,1 148 10,9 

3º Ciclo 286 25,4 322 23,6 

Ensino Secundário 258 22,9 414 30,4 

Total 1127 100 1362 100,0 

ni: frequência absoluta 

fri: frequência relativa 

Em cada ciclo de ensino os alunos distribuíram-se no biénio 2014-2016 conforme se 

indica na Tabela 5. No 1º ciclo os alunos distribuíram-se, durante os dois anos, 

equitativamente pelos diversos anos de escolaridade. Note-se que o decréscimo percentual 

registado no 2º ciclo de 2014/2015 para 2015/2016, decorre do número reduzido de alunos 

(77) a frequentarem as escolas do 1º ciclo do agrupamento no 4º ano de escolaridade, ao 

passo que o acréscimo percentual verificado na frequência do 10º ano/1º ano, se deve 

sobretudo, como anteriormente referimos, à entrada de alunos para os cursos profissionais.  

Tabela 5: Distribuição de alunos por ano de escolaridade 

ni: frequência absoluta 

fri: frequência relativa 

 

                                                             
12

 No ensino secundário incluem-se os alunos dos cursos profissionais. 

 2014/2015 2015/2016 

 Ano de escolaridade
12

 ni fri (%) ni fri(%) 

1º Ano 76 6,7 90 6,6 

2º Ano 82 7,3 86 6,3 

3º Ano 91 8,1 92 6,8 

4º Ano 77 6,8 92 6,8 

5º Ano 69 6,1 70 5,1 

6º Ano 113 10 78 5,7 

7º Ano 92 8,2 134 9,8 

8º Ano 70 6,2 99 7,3 

9º Ano 123 10,9 89 6,5 

10º Ano/1º ano 107 9,5 183 13,4 

11º Ano/2º ano 104 9,2 109 8,0 

12º Ano/3º ano 47 4,2 122 9,0 

Total 1127 100,0 1362 100,0 
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A distribuição destes alunos por turmas fez-se no biénio 2014-2016 da forma que se 

indica na Tabela 6. De 21 alunos por turma em média em 2014/2015 passou-se, em 

2015/2016, para uma média aproximada 22 alunos por turma. 

Tabela 6: Número de turmas no biénio 2014-2016 

Oferta Curricular 
Número de Turmas 

2014/2015 2015/2016 

Pré-escolar 3 4 

1º ano 4 4 

2º ano 4 4 

3º ano 4 4 

4º ano 4 4 

5º ano 3 3 

6º ano 4 4 

7º ano 45 513 

8º ano 3 45 

9º ano 55 45 

10º ano 3 4 

11º ano 2 3 

12º ano 2 2 

Cursos profissionais  (1º ao 3º ano) 9 12 

 

Em 2014/2015 frequentavam o agrupamento alunos de 30 nacionalidades
14

, sendo a 

maioria de nacionalidade portuguesa (963, ou seja, 85,4%). Neste ano letivo 77 alunos 

(6,8%) eram de nacionalidade brasileira e os restantes 87 (7,7%), dispersavam-se por 

diversas nacionalidades (Veja-se Tabela 7). Por sua vez, em 2015/2016 frequentam o 

agrupamento 1.362 alunos de 33 nacionalidades. Embora os alunos portugueses continuem 

em larga maioria, o seu valor percentual diminuiu 1,3%. O maior acréscimo percentual 

registou-se nos alunos de nacionalidade brasileira (mais 30 alunos, correspondendo a 1,1% 

mais do que no ano letivo anterior). Estes dados são um reflexo do elevado número de 

estrangeiros residentes no município de Cascais que de 2011 para 2014 parece manter-se. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Uma das turmas é de percursos curriculares alternativos. 
14

 Embora os respetivos encarregados de educação se distribuíssem por 36 nacionalidades distintas. 
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Tabela 7: Nacionalidade dos alunos do agrupamento nos anos letivos 2014/2015 e 

2015/2016 

 2014/2015 2015/2016 

 País ni fri (%) ni fri (%) 

Portugal 963 85,4 1145 84,1 

Brasil 77 6,8 107 7,9 

Ucrânia 10 0,9 11 0,8 

Roménia 8 0,7 8 0,6 

Filipinas 7 0,6 13 1,0 

Guiné-Bissau 7 0,6 10 0,7 

Moldávia 6 0,5 8 0,6 

Angola 6 0,5 7 0,5 

Alemanha 5 0,4 5 0,4 

Rússia 5 0,4 7 0,5 

Cabo Verde 4 0,4 5 0,4 

Espanha 3 0,3 2 0,1 

Suécia 2 0,2 2 0,1 

Nepal 2 0,2 3 0,2 

Paquistão 2 0,2 2 0,1 

Paraguai 2 0,2 2 0,1 

E.U.A 2 0,2 0 0,0 

Colômbia 2 0,2 3 0,2 

Chile 2 0,2 0 0,0 

Itália 2 0,2 2 0,1 

Senegal 1 0,1 1 0,1 

Bélgica 1 0,1 1 0,1 

Suíça 1 0,1 3 0,2 

China 1 0,1 1 0,1 

Grécia 1 0,1 2 0,1 

França 1 0,1 1 0,1 

Holanda 1 0,1 1 0,1 

Irão 1 0,1 1 0,1 

Sérvia e Montenegro 1 0,1 1 0,1 

Bangladesh 1 0,1 3 0,2 

Argentina 0 0,0 1 0,1 

Índia 0 0,0 1 0,1 

Letónia 0 0,0 1 0,1 

Bulgária 0 0,0 1 0,1 

Lituânia 0 0,0 1 0,1 

Total 1127 100 1362 100 

ni: frequência absoluta 

fri: frequência relativa 

A língua materna destes alunos de 2014/2015 e de 2015/2016 apresenta uma 

distribuição com a que se apresenta na Tabela 8. O português é a língua materna da grande 

maioria dos alunos (92% em 2014/2015 e 92,6% em 2015/2016). A quantidade de alunos 

cuja língua materna é português falado/escrito no Brasil aumentou (quer o valor absoluto 
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quer a percentagem) relativamente ao primeiro ano do biénio, facto que decorre do 

acréscimo de alunos brasileiros inscritos no agrupamento em 2015/2016. Onze alunos 

fizeram, também, aumentar a diversidade no que respeita à língua materna da população 

escolar do agrupamento. 

Tabela 8: Língua materna dos alunos do agrupamento no biénio 2014-2016 
 2014/2015 2015/2016 

  ni fri (%) ni fri (%) 

Português 956 84,8 1144 84,0 

Português (do Brasil) 81 7,2 117 8,6 

Moldavo 16 1,4 15 1,1 

Espanhol 11 1,0 8 0,6 

Ucraniano 11 1,0 13 1,0 

Inglês 9 0,8 11 0,8 

Romeno  9 0,8 9 0,7 

Russo 8 0,7 7 0,5 

Alemão 5 0,4 5 0,4 

Francês 3 0,3 3 0,2 

Crioulo 2 0,2 3 0,2 

Filipino 2 0,2 6 0,4 

Mandarim 2 0,2 1 0,1 

Persa 2 0,2 2 0,1 

Sérvio 2 0,2 2 0,1 

Sueco 2 0,2 2 0,1 

Tagalog 2 0,2 3 0,2 

Bangla 1 0,1 3 0,2 

Búlgaro 1 0,1 1 0,1 

Grego - - 1 0,1 

Holandês - - 1 0,1 

Indiano - - 1 0,1 

Letão - - 1 0,1 

Russo - - 7 0,5 

Total 1127 100 1362 100 

ni: frequência absoluta 

fri: frequência relativa 

Em 2014/2015, o encarregado de educação da maior parte dos alunos (852, ou seja, 

75,6%) era a mãe; apenas 153 alunos (13,6%) tinham o pai como encarregado de 

educação. Setenta e quatro alunos (6,6%) eram encarregados de si próprios e os restantes 

48 alunos (4,2%) tinham avós, irmãos, tios, tutores, ou outro indivíduo como encarregado 

de educação (Veja-se Tabela 9). Em 2015/2016 continuam a registar-se valores 

semelhantes a estes. 
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Tabela 9: Parentesco do encarregado de educação dos alunos do agrupamento no biénio 

2014-2016 

ni: frequência absoluta 

fri: frequência relativa 

Na Tabela 10 apresentam-se as habilitações dos pais dos 1.127 alunos que 

frequentaram o agrupamento em 2014/2015 comparando-as com os respetivos valores da 

população com 15 e mais anos residente no concelho de Cascais em 2011. Não se 

conhecem as habilitações dos pais de uma parte destes alunos (35,1% das habilitações da 

mãe e 41,5% das do pai são desconhecidas). De entre a percentagem de mães e pais com 

formação académica conhecida, 28,9% das mães e 24,6% dos pais possuíam formação 

superior. 

Tabela 10: Habilitações dos pais dos alunos que frequentaram o agrupamento em 

2014/2015 comparado com valores da população residente no concelho de Cascais com 15 

ou mais anos em 2011. 
 Mãe Pai Cascais

* 

 ni fri ni fri fri 

Sem nível de escolaridade - - - - 5,6 

1º ciclo 22 2,0 36 3,2 17,5 

2º ciclo 35 3,1 86 7,6 8,9 

3ºciclo 128 11,4 97 8,6 19,6 

12º ano 323 28,7 264 23,7 21,4 

Curso médio ou bacharelato 10 0,9 10 0,9 1,6 

Licenciatura 164 14,6 122 10,8 

25,4 
Pós-graduação 18 1,6 13 1,2 

Mestrado 25 2,2 20 1,8 

Doutoramento 4 0,4 7 0,6 

Outra 2 0,2 1 0,1 - 

Desconhecido15 396 35,1 468 41,5 - 

Total 1.127 100,0 1127 100,0 100,0 

ni: frequência absoluta 

fri: frequência relativa 

* Fonte: INE e PORDATA (última atualização: 2015-06-26) 

                                                             
15

 Nesta modalidade estão incluídos os 107 alunos que saíram do Agrupamento no final do ano 

letivo 2014/2015. 

 2014/2015 2015/2016 

  ni fri (%) ni fri (%) 

Própria(o) 74 6,6 73 5,4 

Mãe 852 75,6 1034 75,9 

Pai 153 13,6 196 14,4 

Avó(ô) 26 2,3 32 2,3 

Irmã(o) 7 0,6 6 0,4 

Tia(o) 5 0,4 11 0,8 

Tutor 1 0,1 3 0,2 

Outro 9 0,8 7 0,5 

Total 1127 100,0 1362 100,0 
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Nas últimas décadas Cascais tem-se posicionado entre os cinco concelhos com 

menor percentagem de população residente com 15 ou mais anos sem o ensino secundário 

(Veja-se Gráfico 1), todavia os dados do Agrupamento não parecem refletir esta situação.  

 

 

Fonte: INE e PORDATA (atualização: 2015-06-02) 

Gráfico 1: População residente com 15 e mais anos sem o ensino secundário, segundo os 

Censos (%). Valores dos anos 2011 e 1981. 

Tomando como amostra as habilitações dos pais dos alunos em 2014/2015 cujas 

habilitações são conhecidas, registam-se valores que ficam abaixo dos que se apresentam 

neste gráfico: 25,3 % das mães e 33,2% dos pais não possuíam uma habilitação de nível 

secundário. 

As habilitações dos pais dos 1.362 alunos que em 2015/2016 frequentam o 

agrupamento são, em valor percentual, muito semelhantes às dos pais dos alunos que 

frequentaram o agrupamento no ano anterior (veja Tabela 11); a diminuição que se 

registou na quantidade de pais sem habilitação secundária não ultrapassou um porcento. De 

qualquer modo, continua a verificar-se um elevado número de alunos com os dados de 

identificação incompletos, designadamente os dados respeitantes à filiação. 

Tabela 11: Habilitações dos pais dos alunos que frequentam o agrupamento em 2015/2016 
 Mãe Pai 

 ni fri ni fri 

Sem nível de escolaridade - - - - 

1º ciclo 26 1,9 39 2,9 

2º ciclo 44 3,2 107 7,9 

3ºciclo 150 11,0 114 8,4 

12º ano 400 29,4 330 24,2 

Curso médio ou bacharelato 12 0,9 15 1,1 

Licenciatura 198 14,5 146 10,7 

Pós-graduação 25 1,8 17 1,2 

Mestrado 29 2,1 28 2,1 

Doutoramento 6 0,4 8 0,6 

Outra 3 0,2 2 0,1 

Desconhecido 469 34,4 556 40,8 

Total 1.362 100,0 1.362 100,0 
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Em 2014/2015, cerca de dois em cada cinco alunos beneficiavam de algum tipo de 

apoio da ação social escolar (458, ou seja, 40,6%); quase um quarto da população escolar 

(24%, ou seja, 271 alunos) beneficiou de subsídios correspondentes ao Escalão A (veja-se 

Tabela 12). Mais de metade dos alunos, ou seja 714 (63,4%) possuíam computador e 707 

(62,7%) tinham acesso à Internet. De 48 alunos (4,3%) não se conhecem estes dados. 

Tabela 12: Alunos apoiados pela Ação Social Escolar (ASE) em 2014/2015 

ni: frequência absoluta 
fri: frequência relativa 
Fri: frequência relativa acumulada 

Situação idêntica regista-se em 2015/2016; beneficiavam de algum tipo de apoio da 

ação social escolar 542 alunos, ou seja, 39,8% dos alunos do agrupamento, sendo que 338, 

ou seja, 24,8% (mais 0,8% do que no ano anterior) beneficiam de subsídios 

correspondentes ao Escalão A (veja-se Tabela 13). Por sua vez, baixou quer a percentagem 

de alunos com computador em casa, passando de 63,4% para 57,0%
16

, quer a percentagem 

daqueles que têm acesso à Internet, passando de 62,7% para 56,4%
17

.  

Tabela 13: Alunos apoiados pela Ação Social Escolar (ASE) em 2015/2016 

ni: frequência absoluta 
fri: frequência relativa 
Fri: frequência relativa acumulada 

Em termos de situação no emprego dos pais dos 1.362 alunos que frequentam o 

agrupamento atualmente (2015/2016) existem 97 alunos (7,1%) cujo pai está 

desempregado e 170 alunos (12,5%) cuja mãe está desempregada
18

. 

 

                                                             

16
 De 48 alunos (4,3%) desconhecem-se estes dados.  

17
 De 80 alunos não se conhecem estes dados. 

18
 De acordo com dados recolhidos no ato de matrícula ou renovação de matrícula e completados, 

tanto quanto possível, através de um questionário entregue a todos os encarregados de educação 

dos alunos matriculados em 2015/2016 (Anexo H), dos quais recebemos 707, tendo 16 destes 

questionários sido inutilizados. 

  ni fri (%) Fri (%) 

Escalão A 271 24,0 24,8 

Escalão B 187 16,6 39,7 

Sem apoio ASE 669 59,4 100 

Total 1127 100 100 

  ni fri (%) Fri (%) 

Escalão A 338 24,8 24,8 

Escalão B 204 15,0 39,8 

Sem apoio ASE 820 60,2 100,0 

Total 1362 100,0 100,0 
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Corpo docente 

Em 2014/2015 existiam 126 docentes em exercício efectivo de funções no Agrupamento, 

distribuídos pelos diversos departamentos curriculares e grupos de recrutamento conforme se 

apresenta na Tabela 14, sendo 100 do género feminino e 26 do género masculino. 

Tabela 14: Distribuição dos docentes e educadores por departamento curricular e grupo de 

recrutamento  

  2014/2015 

Departamentos curriculares Grupo de Recrutamento ni 

Pré-escolar Pré-escolar 2 

1º ciclo 1º ciclo 27 

Expressões 

250 1 

530 2 

600 5 

620 8 

910 4 

Línguas 

300 17 

320 2 

330 6 

350 1 

Ciências Sociais e Humanas 

400 5 

410 1 

420 4 

430 1 

290 1 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

500 12 

510 5 

520 8 

550 4 

- Técnicos especializados 10 

Total  126 

ni: frequência absoluta 

Os dois educadores da ensino pré-escolar tinham menos de 40 anos. No 1º ciclo a 

distribuição era equitativa entre os três grupos etários. Nos grupos de recrutamento de 

Português, Inglês, Matemática, Física e Química, Biologia e Geologia, Artes Visuais, é 

onde se encontrava o maior número de docentes na faixa etária “mais de 50 anos”, sendo 

estes os grupos mais envelhecidos. Pelo contrário, os grupos da educação pré-escolar, de 

Educação Física, e dos técnicos especializados é onde se registava uma maior percentagem 

de docentes/educadores mais jovens (veja-se  Tabela 15). 

Tabela 15: Idade dos docentes e educadores por grupo etário 

Idades dos docentes por grupo etário 
2014/2015 

ni fri  

31- 40 anos 36 28,6%  

41-50 anos 38 30,2%  

Mais de 50 anos 52 41,3%  

ni: frequência absoluta 
fri: frequência relativa 
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No que respeita ao vínculo à profissão, 81 (64,3%) eram docentes com contrato a 

tempo indeterminado, 36 (28,6%) docentes que possuíam termo certo, e 9 (7,1%) termo 

incerto (substituições) (veja-se Tabela 16). Dos 126 docentes, 92 (73%) eram 

profissionalizados; todos os docentes profissionalizados tinham mais de 10 anos de serviço 

docente como profissionalizados.  

Tabela 16: Antiguidade na profissão 

Escalão etário 
2014/2015 

ni fri  

1 a 5 anos 4 3,6%  

6 a 15 anos 30 23,8%  

16 a 35 anos 77 61,1%  

Mais de 35 anos 15 11,9%  

ni: frequência absoluta 
fri: frequência relativa 

O número total de horas de redução semanal da componente letiva por aplicação do 

Artigo 79.º do ECD que o Agrupamento beneficiou, decorrente da idade e do tempo de 

serviço docente foi de 238 horas que foram atribuídas a 41 docentes. Na Tabela 17 

encontra-se a respetiva distribuição.   

Tabela 17: Horas de redução semanal da componente letiva 

Nº de horas  de art.º 79 2014/2015 

 ni fri 

0 85 67,5% 

2 8 6,3% 

4 6 4,8% 

6 9 7,1% 

8 18 14,3% 

ni: frequência absoluta 
fri: frequência relativa 

Apenas 40% do corpo docente a lecionar no Agrupamento em 2014/2015 o fazia 

neste mesmo Agrupamento há 5 ou mais anos (veja-se Tabela 18).  

 

Tabela 18: Antiguidade no Agrupamento 

Escalão etário 
2014/2015 

ni fri 

1 ano 17 13,5% 

2 a 4 anos 59 46,8% 

5 a 14 anos 19 15,1% 

15 ou mais 31 24,6% 

ni: frequência absoluta 
fri: frequência relativa 
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 De entre os professores, educadores e técnicos especializados 61 saídas no final de 

2014/2015, correspondendo a 18 docentes que se encontravam mobilidade ou que 

passaram ao regime de mobilidade e a 43 caducidades de contratos. Por sua vez, o corpo 

docente foi renovado com a entrada de 63 elementos, registando-se algumas repetições, 

designadamente no 1º ciclo. Esta grande variação é ainda um dos efeitos da recente 

constituição do Agrupamento. 

A maior parte (88,9%) dos docentes e educadores que em 2014/2015 lecionavam no 

Agrupamento possuía uma licenciatura (veja-se Tabela 19). 

Tabela 19: Habilitações académicas do corpo docente 

Nível habilitacional 
2014/2015 

ni fri 

Bacharelato 1 0,8% 

Licenciatura 112 88,9% 

Mestrado 13 10,3% 

Doutoramento - - 

ni: frequência absoluta 
fri: frequência relativa 

Dos 80 docentes (professores e técnicos especializados) que responderam ao 

questionário aplicado já em 2015/2016, 24 (30%) disseram encontrar-se em formação 

(contínua ou académica). Seis não responderam sobre a necessidade de efetuar um maior 

investimento na sua formação, nove disseram que não vêem necessidade de o fazer
19

 e a 

maioria, 65 (81%), mostrou-se favorável à espectativa de efetuar aprendizagens mediante a 

realização de formação.  

As áreas que se destacam como mais pertinentes em termos de formação, do ponto 

de vista destes inquiridos
20

, são em primeiro lugar do âmbito disciplinar quer em termos 

científicos, de didática ou aspetos metodológicos do ensino e da aprendizagem; gestão de 

conflitos, dinâmica de grupo e TIC aplicada à didática (e.g. quadro interativo, software 

específico) e trabalho colaborativo são os temas que se posicionam, também, como áreas 

de formação bastante pertinentes para estes docentes (veja-se Gráfico 2). 

 

                                                             
19

 Destes inquiridos, quatro não fizeram formação formal ou não-formal nos últimos três anos 

letivos. 

20
 Na realidade, trata-se de 79 inquiridos pois um deles não respondeu a esta questão. 
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Gráfico 2: Áreas de formação consideradas mais pertinentes 

Dos 10 docentes que assinalaram outras áreas além das referidas no questionário, 

quatro são técnicos especializados que sinalizaram como pertinentes a área técnica 

(vídeo/motion, impressão 3D e web development). As outras áreas referidas pelos restantes 

inquiridos são, a educação para os média, educação financeira, colocação de voz, sistemas 

de informação geográfica, software multimédia, saúde e cidadania, programação 

neurolinguística para a docência, novas metodologias e gaming. 

Corpo não docente 

O corpo não docente era, em 2014/2015 constituído por seis assistentes técnicos, de idades 

compreendidas entre os 52 e os 66 anos e cuja média era de 56,3 anos. As necessidades na 

área administrativa, ao nível dos recursos humanos, foram colmatadas durante o ano com 

dois trabalhadores colocados ao abrigo dos contratos Emprego-Inserção. 

 No que se refere ao pessoal de apoio, designadamente aos assistentes operacionais, 

exerceram funções no Agrupamento, em 2014/2015, 31 trabalhadores, sendo que 10 foram 

colocados, também, ao abrigo dos contratos Emprego-Inserção. A média das idades destes 

trabalhadores era de 50,4 e a mediana 52. As idades, mínima e máxima, destes 

trabalhadores eram, respetivamente 23 e 65 anos. O nível de habilitações possuído pelos 

assistentes operacionais abarcava desde o 2º ciclo à licenciatura.  
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ANEXO B 

Funcionamento do corpo docente da educação pré-escolar e do primeiro ciclo: Atas 

 

RELATÓRIO PARCELAR 

 

Opções Metodológicas 

O presente relatório tem como suporte as atas das reuniões efetuadas em 2014/2015 

exclusivamente com educadores do pré-escolar (GR 100) e professores do 1º ciclo do 

ensino básico (GR 110) das escolas/estabelecimentos EB1/Jardim de Infância (JI)-

Malveira da Serra, EB1/JI-Cobre, EB1-José Jorge Letria (JJL) e JI-Murches, os quais 

perfazem um total de quatro educadores e 16 professores do 1º ciclo. Não foram 

consideradas as atas das reuniões dos conselhos de docentes. Assim, analisaram-se as atas 

de 48 reuniões: 

─ reunião do diretor com os docentes destes GR 100 e 110;  

─ reuniões de coordenadores de estabelecimento, perfazendo um total de oito 

reuniões; 

─ reunião de DC (1º ciclo e pré-escolar); 

─ reunião do coordenador de DC com os coordenadores de estabelecimento;  

─ reunião do coordenador de DC com os coordenadores do 1º ao 4º ano;  

─ reunião do coordenador de DC com o grupo de trabalho nomeado para elaboração 

de provas finais a nível de escola; 

─ reuniões de coordenação do ensino pré-escolar, num total de 10 reuniões; 

─ reuniões de coordenação do 1º ano de escolaridade, num total de seis reuniões; 

─ reuniões de coordenação do 2º ano de escolaridade, num total de seis reuniões; 

─ reuniões de coordenação do 3º ano de escolaridade, num total de sete reuniões; 

─ reuniões de coordenação do 4º ano de escolaridade, num total de seis reuniões. 

Na análise das atas utilizou-se como técnica a análise de conteúdo. No que respeita 

às atas de coordenação de ano, após uma leitura cuidada pela agenda das diversas reuniões 

e conteúdos registados em ata, consideraram-se as categorias de conteúdo que se 

apresentam na Tabela 20.  
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Tabela 20: Categorias consideradas na análise das atas de coordenação de ano 

Âmbito Temas abordados 

Funcionamento do grupo de 

trabalho e das escolas/JI 

Eleição do coordenador de ano 

Elaboração de regimentos 

Calendarização de reuniões 

Orientações com vista ao apoio à atividade docente 

Identificação de problemáticas 

Gestão curricular 

Planificações 

Cumprimento de programas 

Metodologias/Estratégias de diferenciação 

PAA 

Identificação de problemáticas 

Gestão Curricular: 

Avaliação das 

aprendizagens
21

 

Calendarização de testes  

Planeamento e/ou elaboração de testes e respetivos critérios de classificação 

Análise de resultados de avaliação sumativa de final de período 

Provas Finais 

Identificação de problemáticas 

 

Na análise das atas consideraram-se os seguintes aspetos: conteúdo, grau de 

profundidade com que os assuntos foram abordados, clareza da exposição, tópicos formais 

de uma ata, coerência entre os assuntos tratados, ordem de trabalhos (OT), entre outros. 

Assim, a análise efetuada incidiu sobre os seguintes tópicos: 

─ Tipo de questões tratadas por tema e âmbito; 

─ Grau de profundidade na abordagem dos assuntos;  

─ Clareza na forma como os assuntos foram explorados; 

─ Clareza do tipo de informação fornecida e a sua origem; 

─ Coerência entre os pontos da OT e os assuntos abordados; 

─ Periodicidade/frequência com que os assuntos foram abordados; 

─ Existência dos anexos referenciados/não referenciados em ata; 

─ Tópicos analisados em Outros assuntos; 

─ Correção textual e linguística; 

─ Aspetos formais de uma ata; 

Em alguns campos teve-se, ainda, em consideração a forma como determinada 

questão foi tratada (de acordo com o registo em ata); ou seja, efetuou-se, também, uma 

avaliação quanto ao tipo de abordagem empreendida pelo GR. Se o assunto foi apenas 

sumariado ou simplesmente referido, ou ainda, se se observou apenas uma listagem de 

dados, sem haver registo em ata dos tópicos que presidiram à análise e evidências da 

discussão, a abordagem foi classificada como superficial. Se, pelo contrário, na ata 

transpareceram, ainda que de forma sintética, uma identificação clara da situação tratada, 

os termos em que o assunto foi abordado, as questões que se levantaram e as linhas de ação 

tomadas na sequência da discussão havida, o tipo de abordagem considerado foi 

                                                             
21 Por uma questão de facilitar a organização e análise dos dados, separou-se a avaliação das 
aprendizagens das restantes questões do âmbito da gestão curricular. Trata-se, portanto, de uma 

separação artificial.  
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aprofundada. Por sua vez, a abordagem classificada como adequada, implica que os 

diversos aspetos tratados sobre o assunto em análise/debate estavam claros, mas não houve 

registo de evidências no que respeita a possíveis causas dos problemas, justificação para 

determinada ocorrência ou proposta, trabalho colaborativo, etc., sempre que havia razão 

para isso acontecer. Por outro lado, a abordagem foi considerada desadequada ou confusa, 

por falta de coerência com registos anteriores ou por acentuada incorreção textual. 

Análise de Resultados  

Verificou-se regularidade na periodicidade das reuniões realizadas com os coordenadores 

de estabelecimento, presididas pela adjunta do diretor, e nas reuniões de coordenação de 

cada ano de escolaridade e do pré-escolar, ambas realizadas sempre na escola sede do 

Agrupamento. Entre duas reuniões consecutivas com a adjunta da direção e os 

coordenadores de estabelecimento realizaram-se, por norma, reuniões de coordenação de 

ano no 1º ciclo e da educação pré-escolar. O grupo dos educadores do pré-escolar foi o que 

reuniu mais vezes (10) e o único que reuniu em julho (Tabela 21). 

Tabela 21: Constituição do corpus de análise por data e tipo de reunião 

S
et

em
b

ro
. 
2

0
1

4
 

4.set. Reunião de coordenadores de estabelecimento 

11.set. 

Reunião do coordenador de DC do 1º ciclo e pré-escolar 

Reunião de coordenação do pré-escolar22 

Reunião de coordenação do 1º ano 

Reunião de coordenação do 2º ano 

Reunião de coordenação do 3º ano 

Reunião de coordenação do 4º ano 

18.set. Reunião de coordenadores de estabelecimento 

O
u

tu
b

ro
. 

2
0

1
4
 01.out. Reunião de coordenação do pré-escolar 

06.out. Reunião de coordenação do 3º ano 

20.out. Reunião de coordenação do 2º ano 

21.out. Reunião de coordenação do 1º ano 

28.out. Reunião de coordenação do 4º ano 

30.out. Reunião de coordenadores de estabelecimento 

Nov. 

2014 

05.nov. Reunião de coordenação do pré-escolar 

17.nov. Reunião de coordenação do 3º ano 

18.nov. Reunião de coordenação do 1º ano 

Dez. 

2014 

03.dez. Reunião de coordenação do pré-escolar 

09.dez. Reunião de coordenadores de estabelecimento 

Ja
n
ei

ro
.2

0
1
5
 

12.jan. Reunião de coordenação do 3º ano 

14.jan. Reunião de coordenação do pré-escolar 

15.jan Reunião de coordenadores de estabelecimento 

19.jan. Reunião de coordenação do 2º ano 

20.jan. Reunião de coordenação do 4º ano 

27.jan. Reunião de coordenação do 1º ano 

 

                                                             
22

 Do dossiê facultado pela direção só consta o frontispício desta ata e um seu anexo com a 

calendarização das reuniões. 
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F
ev

er
ei

ro
.2

0
1
5
 

04.fev. Reunião de coordenação do pré-escolar 

10.fev. Reunião de coordenação do 4º ano 

13.fev. Reunião do diretor com os docentes dos GR 100 e 11023 

23.fev. 
Reunião de coordenação do 2º ano 

Reunião de coordenação do 3º ano 

24.fev. 
Reunião do coordenador de DC com coordenadores de estabelecimento 

Reunião de coordenadores de estabelecimento 

Março 

2015 

17.mar. Reunião de coordenadores de estabelecimento 

18.mar. Reunião de coordenação do pré-escolar 

A
b
ri

l.
2
0
1
5
 

16.abr. 
Reunião do coordenador de DC com grupo de trabalho nomeado para 

elaboração de provas finais a nível de escola de Português e de Matemática 

20.abr. Reunião de coordenação do 3º ano 

21.abr. 

Reunião de coordenação do 1º ano 

Reunião de coordenação do 2º ano 

Reunião de coordenação do 4º ano 

28.abr. Reunião de coordenadores de estabelecimento 

M
ai

o
.2

0
1
5
 06.mai. Reunião de coordenação do pré-escolar 

18.mai. 
Reunião de coordenação do 2º ano 

Reunião de coordenação do 3º ano 

19.mai. Reunião de coordenação do 4º ano 

26.mai Reunião de coordenação do 1º ano 

Junho 

2015 

03.jun. Reunião de coordenação do pré-escolar 

29.jun. Reunião de coordenador de DC com coordenadores de ano 

Julho 

2015 
07.jul. Reunião de coordenação da educação pré-escolar 

 

As reuniões de coordenadores de estabelecimento 

A adjunta do diretor que tem a seu cargo a gestão dos JI e das escolas do 1º ciclo reuniu 

com os coordenadores de estabelecimento oito vezes durante o ano letivo 2014/2015. As 

reuniões realizadas no primeiro período tiveram em vista a orientação do trabalho a 

desenvolver em cada escola e em cada JI. O conteúdo das respetivas atas mostra evidências 

(a) das diretrizes dadas de uma forma clara e assertiva
24

, (b) dos pedidos de envio à direção 

de informação a recolher em cada escola
25

, (c) das informações claras fornecidas pela 

                                                             
23

 Do dossiê facultado pela direção só consta o frontispício desta ata e a folha de presenças. A 

ordem de trabalhos indica que foram dadas informações sobre o concurso interno de docentes 
2015/2016. 
24 Tais como as referidas (a) na ata de 4 de setembro, a respeito da abertura do ano letivo 

(necessidade de afixação de datas de reuniões com encarregados de educação, procedimentos a 

tomar na receção dos alunos das turmas sem professor colocado, necessidade de reunir com 

assistentes operacionais de cada escola para definir horários e funções); ou (b) na ata de 30 de 
outubro sobre procedimento a tomar por uma escola para superar a inexistência de Internet no JI; 

ou, ainda, (c) na ata de 9 de dezembro organização e procedimentos a tomar no âmbito do processo 

de avaliação sumativa do 1ºperíodo. 
25

 Horários e funções dos assistentes operacionais (ata de 04.09.2014), “nome de cinco meninos e 

de cinco meninas […] para participarem no Corta-Mato” (ata de 30.10.2014), relatório 

comportamental de um aluno (ata de 30.10.2014), “Cada coordenadora de estabelecimento deverá 
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adjunta do diretor
26

, e (d) da partilha de ideias sobre o modo como cada escola planeou 

comemorar o dia de S. Martinho e o Natal. Os assuntos apresentam-se tratados de forma 

adequada e sintética e, além disso, com correção textual e linguística. 

No segundo período, nas três reuniões de coordenação, foram analisados os 

seguintes tópicos: balanços das atividades realizadas em cada escola, monitorização da 

assiduidade dos alunos às atividades de enriquecimento curricular, testes intermédios do 2º 

ano, planeamento das atividades a desenvolver no âmbito da comemoração da Páscoa e 

orientações quer para a definição dos conteúdos a lecionar no 2º período quer para a 

concretização do processo de avaliação sumativa do 2º período, quer, ainda, para o 

preenchimento do mapa de férias dos docentes.  

Os registos em ata das duas reuniões em que os coordenadores de estabelecimento 

foram chamados a apresentar o quer o balanço das atividades desenvolvidas quer uma 

reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, revelam uma abordagem superficial 

relativamente ao anunciado na ordem de trabalhos: “iniciou-se a reunião com o balanço 

sobre as atividades desenvolvidas ao longo do primeiro período, bem como de todo o 

processo ensino/aprendizagem. Todos os presentes afirmaram que o período letivo transato 

decorreu de forma positiva” (15.01.2015) e “Iniciou-se a reunião dando voz a cada 

Coordenador de estabelecimento para fazer um balanço das atividades desenvolvidas até 

ao momento” (24.02.2015), no entanto, nada ficou registado do que cada um disse. 

Também, a decisão tomada pelo diretor do agrupamento de realização dos testes 

intermédios do 2º ano de escolaridade (elaborados pelo Instituto de Avaliação Educativa, 

I.P.) apenas com caráter de avaliação interna não surge fundamentada
27

, e as orientações 

para a elaboração das planificações para o 2º período reportam-se apenas aos conteúdos a 

lecionar em cada área curricular.  

Já as atividades a desenvolver no âmbito do PAA, a propósito da época festiva da 

Páscoa e da semana do Voluntariado, foram registadas de forma clara, exceto no que 

respeita ao modo como “ficou decidido que os estabelecimentos de ensino participarão 

com uma atividade [na Semana do Voluntariado], nomeadamente convívio 

intergeracional” (ata de 24.02.2015). Da mesma forma, os registos sobre os procedimentos 

tomados com vista ao decorrer do processo de avaliação sumativa do 2º período, 

designadamente a calendarização das reuniões, a necessidade de o docente que lecionava o 

Português Língua Não Materna proceder à determinação do nível de proficiência dos 

alunos do 4º ano de escolaridade, as solicitações para o preenchimento de mapas de 

assiduidade de assistentes operacionais, de mapas de férias de docentes tendo em conta o 

                                                                                                                                                                                        
entregar, até dia dezanove, todos os documentos elaborados mensalmente; os resultados periodais 

deverão se enviados […]. Deverão ser entregues até ao dia […] os seguintes documentos: […]” 

26
 Designadamente, sobre: i) reuniões havidas com parceiros das atividades de enriquecimento 

curricular e funcionamento destas atividades, designadamente na superação da falta de três 
docentes numa das escolas; ii) coadjuvâncias no 1º ciclo; iii) Plano de Segurança-medidas de 

autoproteção de cada escola (para delegado de segurança assinar); iv) matriz curricular do 1º ciclo; 

v) “prevista a abertura de uma unidade de ensino estruturado para os alunos do secundário”; 

27
 “[…] a Presidente da reunião informou que este ano não serão aplicados os testes intermédios 

aos alunos do segundo ano de escolaridade por decisão do diretor do agrupamento, no entanto serão 

realizados como elementos de avaliação interna” (ata de 15.01.2015). 
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serviço que era necessário assegurar, e outras informações prestadas, foram resumidos de 

forma clara e sintética e revelam abordagens adequadas aos assuntos mencionados. 

A ata da única reunião realizada no 3º período letivo, cujo assunto tratado foi Provas 

Finais do 4º ano só contém o frontispício.  

Um último aspeto a referir sobre as atas de coordenação prende-se com o facto de 

informações, tais como, data e local do “almoço da Páscoa” (17.03.2015) (a realizar na 

escola sede) e a previsão de “abertura de uma unidade de ensino estruturado para os alunos 

do secundário” (09.12.2014), também, na escola sede do agrupamento surgirem num ponto 

da OT designado “Outros assuntos” quando poderiam ter sido incluídos no primeiro ponto 

da OT mencionado como “Informações”. 

As reuniões presididas pela coordenadora do DC, na qualidade de coordenadora do 

DC do 1º ciclo e da educação pré-escolar 

A coordenadora do DC do 1º ciclo e da educação pré-escolar, representante destes 

departamentos no conselho pedagógico, reuniu com os docentes do GR 100 e 110 (uma 

única vez) e com cada um dos seguintes setores: 

─ Docentes do GR 100 e 110, a 11 setembro de 2014; 

─ Coordenadores de estabelecimento, a 24 de fevereiro de 2015; 

─ Grupo nomeado pelo diretor do agrupamento para elaboração das provas finais a 

nível de escola, a 16 de abril de 2015; 

─ Coordenadores de ano, a 29 de junho de 2015. 

A primeira reunião, realizada a 11 de setembro de 2014, foi a que teve uma agenda 

de trabalhos mais extensa. Assim, nesta reunião de início do ano letivo (a) foram 

apresentados os novos colegas de GR, (b) veiculadas algumas recomendações sobre os 

assuntos a abordar nas reuniões com os encarregados de educação dos alunos da educação 

pré-escolar e do 1º ciclo e distribuído material para os docentes entregarem aos 

encarregados de educação, (c) mencionados os projetos a desenvolver pelos docentes com 

as suas turmas
28

, (d) entregue a distribuição de serviço letivo e não letivo de cada docente, 

e (e) dadas orientações quer para as reuniões de coordenação de ano (as quais, em 

contraponto com a maior parte dos assuntos tratados, não estão expressas), quer para a 

elaboração do plano de turma e informados sobre os procedimentos a tomar com vista à 

devolução deste plano de turma e das planificações semanais. Sobre estas últimas, também, 

nada mais é referido. 

                                                             
28

  […] mencionou os projetos que os docentes devem trabalhar nas suas turma, a saber: “Os 

650 anos de Cascais – A vila de Cascais” com os subtemas: a vida dos pescadores, 

monumentos, feriado municipal, figuras emblemáticas, jogos tradicionais, gastronomia, 

lendas, história, reis e brasões, cada turma deve trabalhar dois subtemas; o Plano Nacional de 

Leitura; o Projeto de Educação para a Saúde, Matemática (situações problemáticas); Ciência 

Experimental e Tecnologias de Informação e Comunicação. (ata de 11.09.2014) 
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Na reunião com os coordenadores de estabelecimento, realizada a 24 de fevereiro de 

2015, o assunto tratado respeitou à avaliação de desempenho docente. Foi feito o ponto da 

situação da evolução do processo de avaliação e solicitada a colaboração dos 

coordenadores de estabelecimento neste processo, designadamente preenchendo os itens 

constantes numa folha que se encontra em anexo à ata. Os registos em ata, sintéticos e 

claros, mostram que o tema foi adequadamente abordado.  

A coordenadora de DC reuniu, a 13 de abril de 2015, com o grupo nomeado para 

elaboração das provas finais a nível de escola do 1º ciclo do ensino básico para que estes 

tomassem conhecimento das Informações das provas finais a nível de escola de Português 

e de Matemática, “que foram elaboradas pela Coordenadora do Grupo e que já tiveram a 

aprovação do Conselho Pedagógico”, e concebessem as respetivas provas e critérios de 

correção (ata de 13.04.2015). A ata, redigida de forma sucinta, mostra claramente a forma 

como o tema foi tratado. 

Já após o final do ano letivo (29.06.2015) a coordenadora reuniu com os 

coordenadores do 1º ao 4º ano de escolaridade para a elaboração dos critérios de avaliação 

para o ano letivo de 2015/2016. No tratamento do assunto não se depreende que se trata de 

uma proposta deste grupo de trabalho a apresentar em conselho pedagógico. Porém, os 

registos em ata são claros no que respeita aos pesos a atribuir à avaliação formal e 

informal, bem como ao modo como a percentagem seria distribuída pelos conhecimentos e 

pelas atitudes e os instrumentos que consideraram dever ser utilizados para avaliar as 

aprendizagens dos alunos. A única diferença registada no processo de avaliação dos quatro 

anos de escolaridade reside na introdução da modalidade de autoavaliação
29

. Esta ata 

contém, ainda, um registo explícito da nomenclatura a utilizar na classificação dos testes, 

designados, nesta ata como noutras deste ciclo de ensino, por fichas de avaliação. 

As reuniões de coordenação de ano de escolaridade e pré-escolar 

Os coordenadores de ano de cada escola, eleitos na primeira reunião de coordenação de 

cada ano de escolaridade, reuniram-se periodicamente na escola sede do agrupamento para 

planearem e coordenarem atividades a desenvolver em cada escola, darem feedback do 

trabalho realizado por cada um com as suas turmas, fazerem balanços do cumprimento de 

programas e da avaliação das aprendizagens dos alunos, discutirem problemáticas 

relacionadas com os diversos assuntos, etc. Na Tabela 21 apresentámos o tipo de temas 

abordados nas reuniões de coordenação de ano, as quais se realizaram separadamente, ou 

seja, por ano de escolaridade e pré-escolar. 

                                                             
29

  […] os professores presentes consideraram que a avaliação formal deve ter um peso de 

sessenta por cento e a avaliação informal quarenta por cento. Na avaliação informal a 

percentagem será distribuída da seguinte forma: […]. Consideram-se instrumentos de 

avaliação: […]. Para avaliação das atitudes e comportamentos serão utilizados […]. Para 

além destes os alunos os alunos do terceiro e quarto ano fazem a ficha de autoavaliação. 

(29.06.2015) 
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No que respeita às questões concretas que foram abordadas e ao tipo de tratamento 

dado no âmbito do Funcionamento do Grupo de Trabalho (Coordenação) verifica-se que 

no início do ano letivo os grupos de trabalho do 1º ao 4º ano elegeram o seu coordenador, 

elaboraram o regimento do grupo e calendarizaram as reuniões a realizar durante o ano 

letivo (veja-se Tabela 22). Neste dois últimos procedimentos encontraram-se aspetos 

comuns, dos quais se sublinham três: (a) a semelhança entre os regimentos de grupo, a 

questionando-se o motivo pelo qual são elaborados por ano de escolaridade, pois não 

conferem uma identidade própria a cada grupo; (b) o facto da última reunião calendarizada 

ser em maio, antes do final do ano letivo; e, por último, (c) esta calendarização não incluir 

uma agenda de trabalhos.  

Tabela 22: Questões tratadas no âmbito do Funcionamento do grupo de trabalho e da 

escolas/JI 

Â
m

b
it

o
 

Tema 

abordado 
Questão tratada 

Grupos que 

analisaram a 

questão e respetivas 

datas 

Tipo de 

abordagem 

F
u

n
ci

o
n
am

en
to

 d
o

 g
ru

p
o
 d

e 
tr

ab
al

h
o
 e

 d
as

 

es
co

la
s/

JI
 

Eleição do 

coordenador de 

ano 

Eleição do coordenador de entre os docentes que 

lecionam o ano ou o pré-escolar30 

1º , 2º, 3º 31 e 4º 

ano (11.09) 

Superficial32 

 

Elaboração de 

regimentos 
Regimento de ano 

1º , 2º, 3º e 4º ano   

(11.09) 
Superficial33 

Calendarização 

de reuniões 
Reuniões de ano 

1º, 2º, 3º, 4º ano e   

Pré-escolar (11.09) 
Adequada34 

In
fo

rm
aç

õ
es

 d
iv

er
sa

s 

(f
u

n
ci

o
n

am
en

to
 d

as
 

es
co

la
s/

JI
 e

 d
es

en
v

o
lv

im
en

to
 

p
ro

fi
ss

io
n
al

) 
 

Folheto com a calendarização das reuniões do pré-

escolar e “autorizações para saídas locais e rotinas 

dos Jardins de Infância” 

Pré-escolar (01.10) Superficial35 

Informação sobre a verba disponível para cada JI Pré-escolar (14.01) Adequada 

Procedimentos a adotar em caso de acidente escolar Pré-escolar (04.02) Adequada36 

Procedimentos a adotar em relação às ausências de 

assistentes operacionais 
Pré-escolar (18.03) Superficial 

Prazos de entrega do relatório de autoavaliação do 

desempenho docente (lembrete);  
Pré-escolar (07.07) Superficial 

                                                             
30

 Desta ata, como já anteriormente referimos, só conhecemos o frontispício (convocatória e 
assinaturas de presença) e um anexo. Este assunto, eleição do coordenador do pré-escolar, foi, de 

facto, agendado para ser tratado nesta reunião. 
31

 Reunião realizada com duas presenças dos quatro elementos que deveriam estar presentes. Nesta 

reunião foi eleita a coordenadora de DC. 
32 As atas referem os nomes do elemento eleito como coordenador de ano mas não indicam os 

termos da votação. 
33

 Os quatro regimentos que se encontram devidamente anexados às atas, salvo na designação do 

ano, são iguais. 
34

 A calendarização encontra-se anexada a cada ata e não contempla a agenda das reuniões. 
35

 A informação para ter utilidade num registo em ata deveria, no nosso entender, conter em anexo 

uma listagem das atividades para as quais foram concedidas as respetivas autorizações. 
36 Informação adequada, ainda que responda apenas ao caso de acidente “relacionado com a parte 

dentária”. 



55 
 

F
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n
am

en
to

 d
o
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p
o
 d

e 

tr
ab
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h
o
 e

 d
as

 e
sc

o
la

s/
JI

 Identificação de 

problemáticas 

Ausência temporária de assistente operacional num 

dos JI 
Pré-escolar (04.02) 

Adequada 
Não colocação de professor para lecionar Português 

Língua Não Materna (à data da reunião) 
4º ano (28.10) 

Balanços e 

monitorização da 

atividade e do 

serviço prestado 

por stakeholders 

externos/ 

Serviço de refeições Pré-

escolar(05.11;14.01) 
Adequada 

Atividades de Animação e de Apoio à Família 

Afluência dos encarregados de educação às reuniões 

de avaliação 
Pré-escolar(06.05) Adequada 

Arranque do ano letivo 3º ano (06.10) Adequado 

 

O grupo de educadores do pré-escolar foi o único a calendarizar reuniões para junho 

e julho. A calendarização efetuada foi respeitada pelos diferentes grupos.  

No âmbito da gestão curricular (na qual não se está a considerar, para já, a avaliação 

das aprendizagens) foram abordados assuntos relacionados com o planeamento das 

atividades letivas e a respetiva monitorização, e com o plano anual de atividades (veja-se 

Tabela 23).  

Exceto no caso das reuniões do grupo de coordenação do 3º ano, as planificações 

respeitantes a três áreas curriculares, Português, Matemática e Estudo do Meio, não surgem 

em ata senão a partir do início do segundo período
37

. No entanto, o processo de 

monitorização do seu cumprimento parece ter-se iniciado mais cedo, a 21 de outubro no 1º 

ano e a 28 de outubro no caso do 4º ano (elaborada por período letivo ou mensalmente, 

conforme os registos em ata levam a crer
38

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Planificações ou a qualquer outro tipo de planeamento relativo à área curricular Expressões não 
surgiram nas atas de coordenação de ano. 

38 “Os docentes estipularam os conteúdos que irão lecionar neste período. Na matemática […] até 

ao bloco seis do livro […], a português […] até à página […] e a estudo do meio […] até à página 

[…]. No entanto salientou-se que como as turmas têm ritmos de aprendizagem diferentes poderão 

os professores não conseguir concluir o que ficou determinado” (Ata de coordenação do 4º ano, 
20.01). Porém, a ata da reunião de 28 de outubro deste grupo de trabalho do 4º ano afirma-se que 

“[…] os professores presentes falaram dos conteúdos programáticos que terão de lecionar até ao 

final do período para conseguirem elaborar as fichas de avaliação trimestral”. Mas, no ponto da OT 
designado “Outros assuntos” é afirmado que “os docentes referiram que estão a cumprir as 

planificações mensais, em todas as áreas curriculares”. Em suma, trata-se de uma redação pouco 

clara que, simultaneamente revela uma abordagem superficial do assunto. 
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Tabela 23: Questões tratadas no âmbito da gestão curricular 

Âm

bito 
Tema abordado Questão tratada 

Grupos que analisaram a questão 

e respetivas datas 

G
es

tã
o
 c

u
rr

ic
u
la

r 

Planificações 

Áreas de Português, Matemática e Estudo 

do Meio 

1º ano (27.01);  2º ano(19.01) 

3º ano (06.10; 12.01);  4º ano 

(20.01) 

Escolha de obras de leitura obrigatória e 

do PNL e lembretes ao longo do ano 

1º ano (11.09; 21.04);  2º ano 

(11.09);  3º ano (11.09);              

4º ano (11.09) 

Estrutura do Plano de turma Pré-escolar (01.10) 

Cumprimento de 

programas 

Monitorização (planificações e obras 

literárias) 

1º ano (21.10; 18.1139; 25.02; 

26.05);  2º ano (21.0440; 

18.0541); 3º ano (17.1142; 

18.0543); 4º ano (28.10; 21.04) 

G
es

tã
o
 c

u
rr

ic
u

la
r 

Estratégias de 

diferenciação 

pedagógica 

Medidas de apoio implementadas 4º ano (28.10; 18.11; 20.01) 

Identificação de 

problemáticas 

Manuais esgotados  2º ano (20.10) 

PLNM44 4º ano (28.10) 

Sinalização de aluno com necessidades 

educativas especiais 
(Pré-escolar (04.02) 

Turma de 4º ano mista (alunos do 3º e 4º 

ano) gera dificuldades na gestão do 

currículo 

4º ano (18.11) 

Orientações de 

apoio à atividade 

docente 

Metas curriculares de Inglês 4º ano (18.11)45 

Parceiro na lecionação da atividade física e 

data de início da atividade (informação) 
Pré-escolar (01.10; 05.11) 

                                                             
39

 Inclui apenas as obras literárias obrigatórias e o PNL. 

40
 Registo bastante superficial e desadequado relativamente ao agendado na OT. 

41
 Registo superficial. “Fez-se um balanço das matérias dadas e das que necessitam de ser 

consolidadas”. 

42 Monitorização do cumprimento das planificações bastante superficial: “todos os docentes 

referiram estar a cumprir as planificações, estando todos a lecionar os mesmos conteúdos 

programáticos”. Porém a monitorização do cumprimento do estipulado a respeito das obras 

literárias a trabalhar e do PNL foi, pelos registos em ata, adequada. 

43 Registo pouco claro. Na ata consta que “após diálogo entre os professores presentes, concluiu-se 

que, de uma forma geral, praticamente todos os conteúdos foram trabalhados, sendo apenas 
necessária a sua consolidação”. No entanto, logo de seguida lê-se: “A este propósito, o professor 

[…], referiu a eventual necessidade de fazer ajustes nas fichas de avaliação, visto que até à data não 

tinha sido possível abordar todos os temas”. Porém, a justificação que se segue é clara e adequada.  

44É identificada a problemática (docente ainda não colocado, como anteriormente se referiu) e a 

forma como a escola estava a solucionar temporariamente o problema de modo a não se verificar 

prejuízo para os alunos docente de apoio educativo a apoiar os alunos. 

45
 Registo superficial.  



57 
 

Note-se que, de acordo com as orientações veiculadas pela coordenadora de 

departamento na reunião com todos os docentes do pré-escolar e do 1ºciclo, realizada a 

11.09.2014, as planificações estariam a ser-lhe enviadas semanalmente. Observada esta 

questão por um outro ângulo, verificou-se que todos os registos nas atas sobre 

planificações reportam-se unicamente ao manual escolar
46

 e versam, especialmente, os 

conteúdos. Aliás, a preocupação com a lecionação dos conteúdos está bem patente no 

seguinte registo que se encontra na ata da reunião de coordenação do 4º ano de 21.04.2015:  

[…] a Coordenadora mostrou aos restantes docentes os documentos retirados do site do 

IAVE acerca das informações das provas finais do quarto ano […]. Em virtude da 

proximidade da época de exames, os docentes compararam os conteúdos que já tinham 

trabalhado e aqueles que ainda faltavam ser lecionados para que os alunos possam fazer os 

exames com todos os conteúdos dados nas duas disciplinas. 

Já, no que respeita às obras de leitura obrigatória e às escolhidas do Plano Nacional 

de Leitura (PNL) foi dedicado ao longo de todo o ano letivo, desde o seu início, uma 

atenção particular; este foi um assunto abordado em todos os anos de escolaridade e 

monitorizado com regularidade. Todavia, a escolha efetuada das obras do PNL só foi 

justificada para o 3º e 4º ano de escolaridade. As obras escolhidas para as diferentes turmas 

foram iguais, por ano de escolaridade. 

 Os dois últimos aspetos a realçar na leitura da Tabela 23 prendem-se, por um lado, 

com as estratégias de diferenciação pedagógica e com o Plano de turma. No primeiro caso, 

só no grupo de coordenação do 4º ano se encontram evidências de terem sido analisadas e, 

verdade seja dita, com relativa profundidade; no segundo caso, o único registo surge numa 

ata de coordenação da educação pré-escolar e, de forma bastante superficial
47

. 

 É também nas atas das reuniões de coordenação do 1º e do 4º ano de escolaridade, 

além das de coordenação da educação pré-escolar que se encontram registos do 

desenvolvimento de projetos e ações no âmbito do PAA. No pré-escolar e no 4º ano estes 

registos dizem respeito essencialmente ao planeamento e balanço de atividades 

relacionadas com a comemoração de dias ou épocas especiais, como Dia da Mãe, Natal, 

Carnaval, Páscoa e Finais de períodos letivos. Mas, enquanto os registos nas atas do pré-

escolar são bastante claros e aprofundados, embora redigidos de forma sucinta, já a 

                                                             
46

 “[…] ficou decidido que a matéria a lecionar até à realização dos testes de avaliação sumativa 

será a constante dos manuais, embora possa ser sujeita a alterações caso haja  necessidade. Assim 
sendo, na área de Estudo do Meio será até à página […], na área de Português até à página […], e 

na área da Matemática até à página […]”. (Ata do grupo de coordenação do 3º ano, 06.10.2014). 

Os registos na ata de 12 de janeiro de 2015 prosseguem na mesma linha.  

Também na ata da reunião de 19.01.2015 do grupo de coordenação do 2º ano se pode ler o 
seguinte: “[…] as professoras acordaram seguir as planificações trimestrais dos manuais adotados” 

seguindo-se a indicação das páginas até onde preveem abordar no 2º período.  

E, também, a ata da reunião de coordenação do 1º ano realizada a 27.01.2015 refere uma 
planificação que se reporta unicamente aos conteúdos programáticos tendo como referência as 

unidades do manual escolar do 1º ano. 

47 A opção aí registada de “manter o índice do plano de turma elaborado no ano anterior” não foi 

fundamentada, nem a referida estrutura ficou anexada à ata (01.10.2014). 
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generalidade dos registos das atas do 4º ano apenas mencionam que o assunto foi 

abordado
48

. (Veja-se Tabela 24) 

Tabela 24: Planeamento e monitorização das atividades do Plano Anual de Atividades 

Âm

bito 

Tema 

abordado 
Questão tratada 

Grupos que analisaram a 

questão e respetivas datas 

G
es

tã
o
 C

u
rr

ic
u
la

r 

P
A

A
 

Apresentação e discussão de propostas com vista a 

comemoração de datas festivas (Dia de S. 

Martinho, Natal, Carnaval, Páscoa, Dia da Mãe, 

Final de período ou de ano letivo) 

Pré-escolar (05.11; 03.12*; 

14.01; 04.02*; 18.03*; 

03.06*) 

4º ano (18.11; 10.02; 21.04) 

Projetos e ações de sensibilização (Educação para a 

Saúde, Crescer em Segurança: Educação para a 

prevenção, Matemática e Ciência Experimental, 

1º ano (21.10; 27.01; 21.04)  

4º ano (28.10) 

Monitorização do cumprimento do PAA (feedback 

sobre o modo como as atividades realizadas 

decorreram ou se foram implementadas) 

Pré-escolar (03.12; 06.05; 

03.06*; 07.07) 

1º ano (21.10; 18.11; 25.02; 

26.05) 

Identifica-

ção de pro- 

blemáticas 

Passeio de final de ano  Pré-escolar (06.05)49 

Por sua vez, as atas das reuniões de coordenação do 1º ano são bastante 

pormenorizados a respeito quer do desenvolvimento quer da monitorização da execução do 

projeto de Educação para a Saúde. Todavia, estranha-se a formulação escolhida para 

mencionar este projeto (recordar, relembrar)
50

, pois nem a autoria do projeto nem a 

inserção do próprio projeto nos Planos de turma ficaram assinalados em ata. Dois outros 

projetos também mencionados com alguma frequência nas atas das reuniões do 1º ano, 

embora neste caso de forma menos aprofundada, são o de Matemática e de Ciências 

Experimentais (desenvolvido no âmbito da área curricular Estudo do Meio); porém, pela 

                                                             
48

 Por exemplo, os docentes falam das atividades que irão realizar no último dia de aulas, do 

primeiro período, com os seus alunos” (18.11.2014), ou “…os professores falaram das atividades 

que irão fazer no dia de carnaval em cada escola” (10.02.2015), ou, ainda, “… os docentes 

partilharam aquilo que estão a elaborar com as respetivas turmas para o Dia da Mãe” (21.04.2015). 
49

 Identificado como uma problemática, uma vez que, pela redação da ata não havia sido inserido 

na agenda das turmas.  

50
 Por exemplo, na ata de 21 de outubro lê-se:  

Recordou [o coordenador de ano], igualmente, que deverão trabalhar as atividades 

planeadas relativamente às aulas de Educação Sexual, no âmbito do Projeto de Educação 

para a Saúde. Durante este período, o tema a desenvolver é ‘O meu corpo’. As atividades a 

desenvolver nas duas aulas deverão incluir a leitura e apresentação da história, em 

PowerPoint ‘Vamos descobrir o corpo’ e o recorte, a montagem e a colagem do corpo 

humano. 

 



59 
 

redação na ata da reunião realizada a 21 de outubro de 2014, não é clara a forma como 

estes projetos foram integrados nos Planos das turmas: “O coordenador relembrou os 

colegas da ‘obrigatoriedade’ de desenvolver, quinzenalmente, os projetos de matemática e 

de ciência experimental, todos os presentes referiram estar a implementá-los”.  

No que respeita ao 4º ano, surge apenas uma referência integrada em “outros 

assuntos” relativamente a uma ação de sensibilização denominada “Crescer em segurança: 

Educação para a prevenção”. No entanto, o registo é bastante superficial e não volta a ser 

referido, não se conhecendo, pelas atas se, de facto, a ação se chegou a realizar. Além 

disso, não é mencionado o número de sessões nem a entidade promotora: “Os professores 

do quarto ano tiveram conhecimento da campanha […] e inscreveram-se nas respetivas 

ações de sensibilização a realizarem-se nas respetivas escolas, em dezembro” (ata de 

28.10.2014). 

  Por último, resta sublinhar que apesar de existirem registos pontuais em algumas 

atas alusivos a visitas de estudo, passeios e saídas de campo, nomeadamente nas atas de 

coordenação do pré-escolar, nestas não existem outras referências relativamente ao 

planeamento deste tipo de atividades.  

 Os aspetos relacionados com a avaliação das aprendizagens são dos mais tratados e 

registados nas atas das reuniões de coordenação do 1º ao 4º ano como se pode observar na 

Tabela 25. O grupo de coordenação do 3º ano foi o que deu mais importância ao assunto. A 

calendarização dos momentos de avaliação formativa (testes/testes de avaliação 

intercalar/fichas de avaliação/testes intermédios) foi efetuada pelos quatro grupos na 

primeira reunião de coordenação de cada ano. O grupo de coordenação do 3º ano foi o que 

parece ter sentido necessidade de rever esta calendarização periodicamente. Foi também 

este grupo que mais vezes trabalhou questões relacionadas com a elaboração destes 

instrumentos de avaliação formal (o assunto é abordado em cinco reuniões). À exceção de 

duas reuniões do 4º ano onde foram abordados assuntos relacionados com as Provas de 

Equivalência, a área das Expressões Artísticas e Físico-Motoras não foi mencionada em 

termos de avaliação. Aliás referencias que se prendem com esta área surgem 

esporadicamente nas atas e quase sempre relacionadas com a comemoração de datas 

festivas.  

Todos os grupos de coordenação de ano do 1º ciclo procederam a uma reflexão sobre 

os resultados das aprendizagens efetuadas pelos alunos. Porém, a forma como esta foi 

elaborada parece ter sido bastante diferenciada de grupo para grupo. O grupo de 

coordenação do 4º ano analisou uma única vez os resultados obtidos pelos seus alunos 

(início do 2º período) mas, os registos em ata mostram ter sido feita uma análise 

aprofundada do comportamento e do aproveitamento de cada grupo de alunos, realçando 

dificuldades e medidas específicas implementadas aos alunos com mais dificuldade nas 

aprendizagens, referidas as medidas de apoio que beneficiaram e a sua eficácia e 

assinalado, também, um elogio aos alunos com melhor desempenho.  
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Tabela 25: Questões tratadas no âmbito da Avaliação das aprendizagens 
Â

m

b
it

o
 Tema abordado Questão tratada 

Grupos que analisaram a questão e 

respetivas datas 

G
es

tã
o
 C

u
rr

ic
u
la

r:
  

A
v

al
ia

çã
o
 d

as
 a

p
re

n
d
iz

ag
en

s 

Calendarização de 

testes/fichas de 

trabalho 

Marcação das semanas de realização dos 

testes comuns por ano de escolaridade e 

dos testes intermédios do 2º ano 

1º, 2º, 3º e 4º ano (11.09) 

2º ano (21.04) 

3º ano (06.10; 17.11; 23.02; 

20.04) 

Planeamento e/ou 

elaboração de 

instrumentos de 

avaliação interna 

Partilha de ideias, materiais, conteúdos 

para a elaboração dos testes comuns 

(Matemática, Português e Estudo do Meio) 

ou elaboração dos testes em reunião e 

respetivos critérios de classificação 

1º ano (18.11; 25.02; 26.05) 

2º ano (20.10; 23.02; 18.05) 

3º ano (07.11; 12.01; 23.02; 

20.04; 18.05) 

4º ano (18.11; 10.02; 19.05) 

Análise de 

resultados de 

avaliação 

sumativa de final 

de período 

Balanços periódicos 

1º ano (27.01; 21.04) 

2º ano (20.10; 19.01; 21.04; 

18.05) 

3º ano (12.0151; 20.04) 

4º ano (20.01) 

Provas Finais 

Provas de equivalência à frequência de 

Estudo do Meio e de Expressões Artísticas 

e Físico-Motoras (informação)  

4º ano (20.01) 

Informações-Provas de equivalência 4º ano (10.02) 

Informações-Provas Finais (análise do 

conteúdo) 
4º ano (21.04) 

Orientações de 

apoio à atividade 

docente 

(Lembrete de) Prazos da avaliação das 

aprendizagens e de entrega da avaliação do 

Plano de Turma 

Pré-escolar (18.03; 07.07) 

Esclarecimentos relativos à avaliação do 

Plano de Turma 
Pré-escolar(14.01) 

Calendarização do momento de prestar 

informação aos encarregados de educação 

(lembrete) 

Pré-escolar (07.07) 

 

(Lembrete de) Prazos de entrega das 

pautas de avaliação sumativa interna e 

calendarização de reunião com 

encarregados de educação 

4º ano (19.05) 

 

Já a redação das atas do grupo de coordenação do 1º ano mostra uma abordagem 

superficial do assunto, quer pelo facto de o texto na ata da reunião realizada a 21.04.2015 

ser exatamente igual ao que consta na ata de 27.01.2015 quer em termos de conteúdo desse 

registo
52

. Por sua vez, o grupo de coordenação do 2º ano refletiu quatro vezes sobre os 

resultados das aprendizagens dos seus alunos. Além disso, foi o único a fazer um balanço 

                                                             
51

 Pelos registos em ata a análise efetuada parece-nos ter sido superficial: “os docentes 

consideraram que os resultados periodais referentes ao primeiro período foram bastante positivos, 
tendo as turmas adquirido os conhecimentos programáticos esperados”. 
52  “os docentes consideraram que os resultados escolares referentes ao primeiro período letivo 

foram bastante positivos, tendo as turmas adquirido os conteúdos programáticos lecionados sem 

dificuldade” (ata de coordenação do 1º ano, 27.01.2015, 21.04.2015). 
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dos resultados obtidos na avaliação diagnóstica realizada no início do ano letivo 

(20.10.2014) e a referir as medidas tomadas em conformidade com os mesmos. Em 

janeiro, abril e maio de 2015 este grupo voltou a refletir sobre os resultados das 

aprendizagens. Mas os registos em ata não revelam consistência na forma como decorreu a 

reflexão. Por exemplo, as atas de 21.04 e de 18.05 revelam análises superficiais, apesar de 

evidenciar uma preocupação em refletir quer sobre as atitudes dos alunos quer sobre os 

conhecimentos; por sua vez, os registos na ata de 19.01.2015 mostram uma análise 

adequada relativamente ao comportamento, mas os que respeitam ao aproveitamento 

apresentam-se pouco claros e revelam uma abordagem mais superficial. Também, no caso 

do grupo de coordenação do 3º ano encontra-se, por um lado, na ata de 20 de abril uma 

abordagem relativamente adequada feita com base em gráficos de sucesso escolar turma a 

turma do 3º ano no 2º período, contendo uma síntese que incluiu três conclusões, mas, por 

outro lado, a ata de 12 de janeiro evidencia uma abordagem bastante superficial. 

O grupo de coordenação do pré-escolar não parece ter refletido sobre este assunto.  

Nenhum destes grupos fez um balanço do ano letivo quer em termos de resultados das 

aprendizagens dos alunos quer de todo o trabalho desenvolvido durante o ano letivo, 

detetando pontos fortes e pontos fracos e delineando um plano de melhorias a introduzir 

nos processos. 

Aspetos Formais das atas 

As atas apresentam, de um modo geral, correção textual. Na sua generalidade estão 

redigidas de forma sintética e clara, salvo algumas situações pontuais, na sua maioria 

assinaladas ao longo deste texto, e contêm documentos em anexo (ainda que a sua inclusão 

raramente tenha sido referida em ata). Seis atas não estão assinadas pelo diretor e três só 

contêm frontispício. Por vezes foram abordados assuntos, designadamente num ponto da 

OT intitulado “outros assuntos” cuja finalidade (parece que) era apenas informar e, sendo 

assim, deveriam ter sido introduzidas, no ponto da OT para o efeito “Informações”
53

; 

outras vezes, eram situações que deveriam ter sido devidamente acauteladas na OT pois 

reportam-se a assuntos que poderiam ter sido previsivelmente agendados
54

.  

Algumas notas conclusivas 

As atas das reuniões de coordenação de estabelecimento/escola convocadas e 

presididas pela adjunta do diretor mostram ter sido feita uma gestão assertiva do 

planeamento do trabalho a realizar. Os tópicos tratados nas atas de coordenação do 1º ao 4º 

anos de escolaridade estão em relativa consonância com o trabalho planeado mostrando 

que este grupo de docentes reconhece autoridade à adjunta do diretor.  

                                                             

53
 Vejam-se, por exemplo, as atas de reuniões de coordenação de escola de 09.12.2014 e de 

17.03.2015, as atas de coordenação do 2º ano de20.10.2014 onde o assunto tratado no ponto 3 
poderia ter sido introduzido no ponto 2. 

54
 Vejam-se, por exemplo, as atas de coordenação do pré-escolar de 01.10.2014, 2º ano de 

18.05.2015, do 3º ano de 17.11.2014 e do 4º ano de 20.01.2015 e 19.05.2015. 
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Verifica-se ter havido uma preocupação de periodicamente monitorizar o 

cumprimento das planificações. No entanto, não transparece nas atas o processo de 

planificação anual, pois de um modo geral só no início do 2º período foi registada a 

elaboração de planificações. Estas foram feitas apenas em termos de seleção de conteúdos 

a lecionar nas áreas de Português, Matemática e Estudo do Meio, aceitando o manual 

escolar como única fonte de conhecimento, salvo no caso do Português cuja planificação se 

estendeu, também, às obras de leitura obrigatória e à escolha do livro do PNL. À área das 

Expressões no 1º ciclo parece não ter sido atribuída qualquer importância, quer em termos 

de planificação quer de avaliação e monitorização dos processos, exceto no que respeita à 

avaliação externa; ou seja, a atenção que lhe foi dedicada foi por despacho ministerial. As 

atividades desenvolvidas neste 1º ciclo de escolaridade no âmbito das Expressões artísticas 

surgiram apenas a propósito da comemoração de dias ou épocas festivas, mas, 

curiosamente, estas atividades realizadas no âmbito do PAA, bem como quaisquer outras 

mencionadas nas atas, não parecem ter dado visibilidade ao tema e subtemas escolhidos 

para serem trabalhados durante o ano com as respetivas turmas. As atividades 

transdisciplinares, designadamente a Educação Sexual, foram planeadas no início do ano 

em termos de calendarização das aulas, objetivos, conteúdos a abordar, recursos/materiais 

a utilizar e competências a desenvolver, e, periodicamente revisitadas; o seu cumprimento 

foi avaliado periodicamente. O destaque principal nas atas de coordenação do 1º ao 4º ano 

foi para a avaliação das aprendizagens com ênfase para os aspetos relacionados com a 

elaboração conjunta das fichas de avaliação (testes) e, onde verdadeiramente foi possível 

percecionar trabalho colaborativo. Deste modo, de entre os elementos substantivos de 

operacionalização do currículo (objetivos, conteúdos, atividades, recursos/materiais e 

avaliação) surgem em destaque os conteúdos, as atividades no âmbito das áreas 

transdisciplinares, e a avaliação sumativa. 

Impunha-se, também, uma análise aprofundada do trabalho efetuado ao longo do 

ano. Pese embora tenha sido feita uma monitorização do cumprimento de todas as 

atividades não parece ter havido uma reflexão e discussão sobre a implementação da 

planificação e sugestões de melhoria.  

A visão que mais transparece nas atas de coordenação do 1º ao 4º ano, mas sobretudo 

dos três primeiros anos, está próxima da de professor executor (González, M., 1986). 

Embora os professores não tenham agido isoladamente, pois apresentavam-se integrados 

numa comunidade, esta não parece surgir como uma comunidade crítica favorável ao 

desenvolvimento de uma atitude profissional auto-reflexiva. Este facto é evidente, também, 

no modo como várias decisões foram tomadas ou comunicadas: sem referência à sua 

origem, dando a perceber que se tratou de uma gestão centralizada nas quais o papel dos 

professores deste grupo foi pouco interventivo.  

Não obstante serem escolas integradas num agrupamento, cuja escola sede é do 2º e 

3º ciclo e ensino secundário, não se observa ter sido realizado um trabalho em parceria 

com a escola sede. Esta (escola básica e secundária da Cidadela) foi assumida como uma 

outra realidade, tanto mais que informações ligadas a eventos que sucederam nesta escola 

foram comunicados num ponto da OT designado “outros assuntos” ou “outras 

informações”. Na verdade, a escola sede do agrupamento parece ter funcionado como um 

centro do poder para os Jardins de Infância e escolas do 1º ciclo. 
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ANEXO C 

Funcionamento dos GR do 2º e 3º ciclos e do ensino secundário: Atas 

 

RELATÓRIO PARCELAR  

 

Opções metodológicas 

Os docentes e educadores que lecionavam no Agrupamento em 2014/2015 estavam 

integrados num dos seguintes GR: Educação Pré-escolar (código 100), Primeiro ciclo do 

ensino básico (código 110), Educação Musical (código 250), Educação Moral e Religiosa 

Católica (código 290), Português (código 300), Francês (código 320), Inglês (código 330), 

Espanhol (código 350), História (código 400), Filosofia (código 410), Geografia (código 

420), Economia (código 430), Matemática (código 500), Física e Química (código 510), 

Biologia e Geologia (código 520), Educação tecnológica (código 530), Informática (código 

550), Artes Visuais (código 600), Educação Física (código 620) ou Educação Especial 

(código 910).  

O presente relatório não incide sobre os GR da Educação Pré-escolar e do Primeiro 

ciclo. Analisaram-se todas as atas de reuniões dos GR respeitantes ao ano letivo 

2014/2015
55

 que constavam do dossiê de atas dos GR facultado pela direção do 

agrupamento
56

. Este dossiê não continha atas dos GR 250, 290, 350, 410, 430 e 530. Além 

disso, integrava também algumas atas das quais só constavam o frontispício e que, por 

isso, não puderam ser analisadas. Assim, a análise incidiu sobre 69 atas, distribuídas 

conforme se indica na Tabela 26. 

Na análise das atas utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Mediante um 

processo de codificação e recodificação construíram-se as categorias que se apresentam na 

Tabela 27. 

 

 

                                                             
55 O mês de agosto não foi considerado, uma vez que é o mês privilegiado para o gozo de férias do pessoal 

docente. 
56 Neste dossiê são arquivadas todas as atas entregues na direção dos GR enunciados, à exceção dos Gr 100 e 

110. 
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Tabela 26: Constituição do corpus de análise 

 
GR – Sigla – Código 

Matemática 

(MAT) 

(500)57 

Física e 

Química 

(FQ) 

(510)58 

História 

(HIST) 

(400)59 

Português 

(PORT) 

(300)60 

Geografia 

(GEO) 

(420) 

Biologia e 

Geologia 

(BG) 

(520) 

Francês 

(FR) 

(320) 

Inglês 

(ING) 

(330) 

Informática 

(INF) 

(550) 

Educação 

Física 

(EF) 

(620) 

Artes 

Visuais 

(AV) 

(600) 

Educação 

Especial 

(EE) 

(910) 

D
at

a 
d
a 

re
u

n
iã

o
 d

o
 g

ru
p
o
 

08.09.14 10.12.14 08.09.14 07.09.14 08.09.14 08.09.14 24.09.14 28.01.15 25.11.14 05.11.2014 08.09.14 15.10.14 

15.10.14 28.01.15 12.11.14 09.09.14 10.09.14 09.01.15 15.10.14 30.06.15 07.01.15 07.01.2015 07.10.14 29.10.14 

07.01.15 09.04.15 27.01.15 23.10.14 15.09.14  07.01.15  28.01.15  10.12.14 28.01.15 

28.01.15 21.05.15 19.03.15 10.12.14 01.10.14  08.04.15  08.04.15  07.01.15 08.04.15 

20.05.15 23.06.15 08.04.15 07.01.15 10.12.14  20.05.15  23.06.15  28.01.15 01.07.15 

29.06.15 29.05.15 19.05.15 28.01.15 07.01.15  23.05.15  10.07.15  08.04.15 24.07.15 

  29.06.15 08.04.15 27.01.15  30.06.15    29.06.15  

   30.06.15 18.03.15        

   13.07.15 08.04.15        

 6 6 7 9 9 2 7 2 6 2 7 6 

                                                             
57 Três atas continham apenas o frontispício: 15.09.2014, 11.03.2015 e 08.04.2015. 
58 Duas atas continham apenas o frontispício: 18.03.2015 e 22.07.2015 
59 Uma ata continha apenas o frontispício: 15.10.2014 
60 Uma ata continha apenas o frontispício: 20.05.2015 
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Tabela 27: Categorias consideradas na análise das atas de GR 

Âmbito Tema abordado 

Classificação da abordagem 

apresentada em ata  

(Tipo de abordagem) 

Funcionamento da 

escola/Funcionamento das 

estruturas intermédias 

Identificação de problemas Aprofundada/Adequada/ 

Superficial/Desadequada/ 

Confusa Análise e/ou apresentação de propostas 

Gestão curricular 

Planificações 

Aprofundada/Adequada/ 

Superficial/Confusa 

Cumprimento de programas 

Metodologias/Estratégias 

Plano Anual de Atividades (PAA) 

Manuais 

Gestão curricular: Avaliação das 

aprendizagens61 

Planeamento, agenda, construção de 
materiais 

Aprofundada/Adequada/ 

Superficial/Confusa 

Análise de resultados 

Medidas de apoio 

Exames/Provas Finais/Testes 
Intermédios 

Instalações / Equipamentos 
Equipamento Informático Aprofundada/Adequada/ 

Superficial/Confusa Salas de Informática 

Situações profissionais 
Avaliação do desempenho Aprofundada/Adequada/ 

Superficial/Confusa Relatórios de desempenho de cargos 

Informações Origem da Informação Tipo de informação fornecida 

Na análise das atas consideraram-se os seguintes aspetos: conteúdo, grau de 

profundidade com que os assuntos foram abordados, clareza da exposição, tópicos 

formais de uma ata, coerência entre os assuntos tratados, ordem de trabalhos (OT), entre 

outros. Assim, a análise efetuada incidiu sobre os seguintes tópicos: 

─ Tipo de questões tratadas por tema e âmbito; 

─ Grau de profundidade na abordagem dos assuntos;  

─ Clareza na forma como os assuntos foram explorados; 

─ Clareza do tipo de informação fornecida e a sua origem; 

─ Coerência entre os pontos da OT e os assuntos abordados; 

─ Periodicidade/frequência com que os assuntos foram abordados; 

─ Assuntos referenciados na ordem de trabalhos, mas não tratados na reunião; 

─ Existência dos anexos referenciados/não referenciados em ata; 

─ Tópicos analisados em Outros assuntos; 

─ Forma como foram introduzidos Outros assuntos na reunião; 

─ Correção textual; 

─ Correção linguística; 

                                                             
61 Por uma questão de facilitar a organização e análise dos dados, efetuou-se esta separação 

artificial. 
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─ Aspetos formais de uma ata; 

─ Distinção clara de papéis desempenhados pelos diferentes atores no agrupamento; 

─ Existência de grelhas, tabelas, quadros e figuras com/sem a respetiva explicação. 

Em alguns campos, teve-se ainda em consideração a forma como determinada 

questão foi tratada; ou seja, efetuou-se também uma avaliação quanto ao tipo de 

abordagem empreendida pelo GR. Se o assunto foi apenas sumariado ou simplesmente 

referido, ou ainda, se se observou apenas uma listagem de dados, sem haver registo em 

ata dos tópicos que presidiram à análise e evidências da discussão, a abordagem foi 

classificada como superficial. Se, pelo contrário, na ata transpareceram, ainda que de 

forma sintética, uma identificação clara da situação tratada, os termos em que o assunto 

foi abordado, as questões que se levantaram e as linhas de ação tomadas na sequência 

da discussão havida, o tipo de abordagem considerado foi aprofundada. Por sua vez, a 

abordagem classificada como adequada, implica que os diversos aspetos tratados sobre 

o assunto em análise/debate estavam claros, mas não houve registo de evidências no que 

respeita a possíveis causas dos problemas, justificação para determinada ocorrência ou 

proposta, trabalho colaborativo, etc. Por outro lado, a abordagem foi considerada 

desadequada ou confusa, por falta de coerência com registos anteriores ou por 

acentuada incorreção textual. 

Análise de resultados  

O corpus de análise apresenta um maior número de atas dos meses de setembro, janeiro, 

abril e junho. Janeiro foi o mês em que mais GR reuniram. Por sua vez, em fevereiro os 

GR não parecem ter reunido. A confirmarem-se estes dados, a ausência de reuniões 

neste mês pode ser explicada pelo facto de em fevereiro se realizarem reuniões 

intercalares de conselhos de turma e haver um período, ainda que curto, de pausa 

pedagógica (veja-se Tabela 28). 

Os dados recolhidos evidenciam, também, que os GR não reuniram todos com a 

mesma frequência nem com a mesma regularidade. Dos doze GR, cujas atas constam 

deste corpus, sete reuniram em setembro e outros sete em junho, mas apenas cinco 

reuniram em setembro e em junho ou julho, ou seja, no início e no final do ano letivo. 

PORT e GEO foram os GR que mais vezes reuniram em 2014-2015, sendo que este 

último grupo reuniu três vezes em setembro; no entanto, a partir de abril, não parece ter 

voltado a reunir. De acordo com os dados recolhidos, o GR de EE foi o único a reunir 

duas vezes em julho; no entanto, foi um dos GR que não parece ter reunido em 

setembro. 

Não se encontraram atas de reuniões dos GR de Educação Musical (250)
62

 e 

Filosofia (410)
63

. Da leitura das atas do GR de AV depreende-se que o único docente do 

GR de Educação Tecnológica (530) reuniu com aquele grupo. Por sua vez, dos GR de 

ING, BG e EF apenas integram o corpus de análise duas atas de cada um destes grupos. 

                                                             
62 No ano letivo 2014/2015 só existiu um docente a lecionar este GR. 
63 No ano letivo 2014/2015 só existiu um docente a lecionar as disciplinas de Filosofia e Psicologia. 
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Tabela 28: Número de reuniões por GR e mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do Funcionamento da/o Escola/Agrupamento e das Estruturas Intermédias encontrámos quer a identificação de problemas quer 

a apresentação de propostas ou análise e parecer sobre propostas solicitadas por outrem, nomeadamente pelo Conselho Pedagógico. Apenas o GR 

de EE (15.10) referiu ter elaborado o regimento do grupo em reunião. Cinco GR, designadamente PORT, FQ, BG, AV e HIST apresentaram um 

total de oito situações problemáticas. Cada situação problema foi identificada apenas por um GR, sendo que PORT levantou três questões, tendo 

uma delas sido relativa à colocação de docente de FR e ao representante deste GR (veja-se Tabela 29). 

GR Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
300 2 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 9 

320 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 7 

330 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

400 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 

410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

420 3 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 9 

500 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 6 

510 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 6 

520 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

550 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 6 

600 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 7 
620 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

910 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 6 

Total 10 6 3 5 17 0 2 8 6 8 4 69 
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Tabela 29: Problemas identificados 

Âmbito 

Tema 

aborda

do 

Questão tratada 

GR que 

analisaram a 

questão e 

respetivas 

datas 

F
u
n
ci

o
n
am

en
to

 d
a/

o
 

E
sc

o
la

/A
g
ru

p
am

en
to

 /
F

u
n
ci

o
n
am

en
to

 

d
as

 e
st

ru
tu

ra
s 

in
te

rm
éd

ia
s 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 d

e 
p
ro

b
le

m
as

 
Gestão do crédito horário (Clubes, Projetos) FQ (10.12) 

(Não) Colocação de professor de FR e (des)conhecimento 

da designação do representante de FR 
PORT (07.09) 

Forma de análise dos resultados dos alunos PORT (08.04) 

Interrupções das atividades letivas e coincidência de aulas 

da disciplina de Teatro 
PORT (30.06) 

Site do agrupamento64 e qualidade do apoio prestado pelo 

After school 
BG (09.01) 

Défice de horas no GR de BG BG (08.09) 

Espaço(s) de exposição de trabalhos AV(07.01) 

(Insuficiente) Acompanhamento na aprendizagem do 

português pelos alunos estrangeiros 
HIST(19.03) 

Já em relação à apresentação de propostas ou à análise e parecer sobre propostas 

solicitadas que não tiveram origem no seio do GR regista-se uma maior coincidência de 

interesses, embora pouco vincada. Ou seja, houve mais do que um GR a analisar ou a 

apresentar uma mesma proposta. No entanto, este facto só aconteceu a propósito de 

quatro situações, sendo que três delas foram discutidas por PORT e MAT e apenas a 

questão da duração do tempo letivo (45/50 minutos) foi discutida por cinco GR: EE, 

MAT, PORT, HIST e INF (veja-se Tabela 30).  

O GR de MAT apresentou autonomamente seis propostas, relacionadas com 

medidas de apoio/recuperação, trabalho colaborativo de docentes, acréscimo da carga 

horária da disciplina de Matemática em alguns níveis de escolaridade e deu um parecer 

solicitado. Por sua vez, o GR de PORT apresentou um conjunto diversificado de 

propostas, coincidindo algumas com aspetos focados também pelo GR de MAT, 

designadamente a respeito de medidas de apoio (quer para os alunos do ensino básico 

quer do ensino secundário) e do acréscimo da carga horária na disciplina de Português 

em alguns níveis de escolaridade. Além disso, este GR de PORT apresentou também 

propostas de resolução de problemas que identificou, designadamente a respeito das 

interrupções letivas no 3º período. Na mesma linha do GR de PORT, também o grupo 

de BG apresentou uma proposta de atuação para o problema por si identificado, o qual 

se relaciona com a fuga de alunos do secundário para outras escolas.  

Os GR de FQ e de FR apresentaram, cada um, uma proposta; o primeiro propôs a 

continuidade do funcionamento do Núcleo de Astronomia e o segundo fez uma proposta 

de gestão da carga horária semanal da disciplina de Francês.  

 

                                                             
64

 Tópico abordado em “Outros assuntos”. 
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Tabela 30: Propostas analisadas e pareceres apresentados 

Â
m

b
i

to
 

T
e
m

a
 

a
b

o
r

d
a
d

o
 

Questão tratada 

GR que analisaram a 

questão e respetivas 

datas 

F
u

n
ci

o
n
am

en
to

 d
a/

o
 E

sc
o
la

/A
g

ru
p
am

en
to

 /
F

u
n

ci
o

n
am

en
to

 d
as

 e
st

ru
tu

ra
s 

in
te

rm
éd

ia
s 

A
n

ál
is

e 
e/

o
u

 a
p

re
se

n
ta

çã
o
 d

e 
p

ro
p
o
st

as
 

Alteração da CNL de docente do GR com vista ao 

apoio de turma com insucesso  
MAT (07.01) 

Substituição de aula de turnos (6º ano) por 

coadjuvância; 

Manutenção de 1 tempo em turnos no 6º e 9º anos 

MAT (07.01) 

PORT (13.07) 

Duração do tempo letivo 

MAT (20.05; 20.06); 

HIST (20.06);  

PORT (30.06);  

INF (25.11) 

EE (01.07) 

Constituição de grupos de nível em medida 

extracurricular 
MAT (20.05) 

Criação de uma bolsa de horas para apoio ao 

secundário 

MAT (20.05); 

PORT (30.06) 

Continuidade do NIAC FQ (23.06) 

Criação da medida “aluno do mês” PORT (23.10) 

Acréscimo de carga horária na disciplina de 

português (6º, 9º e 11ºano) e matemática. 

PORT (08.04; 13.07; 

13.07; 30.06);  

MAT (29.06) 

Criação de regras para reclamações por parte de EE; 
Mancha horária do Clube de Teatro; Acréscimo de 1 

tempo (CNL) para diretor de turma (DT) dos cursos 

profissionais; (Não) realização de Provas Finais do 1º 

ciclo na escola sede; Realização da semana do 

voluntariado na primeira semana do 1ºP. 

PORT (30.06) 

(Não) atribuição de DT aos docentes de PORT e 

MAT de 6º e 9º ano; Apoios de apoios de português 

aos professores das turmas 

PORT (13.07) 

Proposta de alteração do modo de funcionamento dos 

apoios no 5º e 6º anos de escolaridade, propondo-se a 

coadjuvância 

MAT(07.01) 

Necessidade de avaliar as causas da fuga de alunos; 

necessidade de explicitar a missão, a visão e os 

objetivos do agrupamento; Promover campanha de 

divulgação da escola 

BG (08.09) 

Proposta de gestão da carga horária semanal da 

disciplina de FR 
FR (30.06)  

No que respeita ao debate dos GR em torno da Gestão Curricular a análise incidiu 

sobre os temas que constam das atas: Planificações, Cumprimento de programas, 

Metodologias/Estratégias, Plano Anual de Atividades (PAA) e Manuais escolares (vejam- 

-se Tabela 31 e Tabela 32). 

Apenas três GR se debruçaram, no início do ano letivo, sobre o tema Planificações 

(MAT, FR e EF). Onze GR fizeram no final do ano o balanço do cumprimento de 

programas, havendo GR que fizeram um ponto da situação intercalar, nomeadamente FQ, 

HIST e INF. O GR de EE fez, no final do ano letivo, o ponto da situação dos relatórios 

circunstanciados e o estudo de casos. Embora, em muitas destas situações, os registos em 
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ata tenham de garantir a confidencialidade das problemáticas dos alunos e respetivos 

familiares, considerou-se que estes podem ter ficado aquém do que poderia ter sido 

registado; mas, analisado por outro prisma, colocou-se a hipótese da abordagem ter sido, 

de facto, na generalidade, superficial.  

Tabela 31: Questões tratadas no âmbito da Gestão Curricular – Planificações, 

Cumprimento de programas e Metodologias/Estratégias 

Â
m

b
it

o
 

T
e
m

a
 

a
b

o
r
d

a

d
o

 

Questão tratada 
GR que analisaram a 

questão e respetivas datas 

Tipo de 

aborda 

gem 

G
es

tã
o
 c

u
rr

ic
u

la
r 

P
la

n
if

ic
aç

õ
es

 Constituição de grupos de trabalho MAT(08.09) Adequada 

Elaboração de planificações e currículos FR(24.09) Superficial 

Fixação de metas curriculares EF(05.11) Adequada 

C
u

m
p

ri
m

en
to

 d
e 

p
ro

g
ra

m
as

 

Ponto da situação/balanço/matéria não 

lecionada 

MAT(20.06); FQ(10.12; 

29.05; 23.06);  

HIST(29.06); GEO(10.12; 

18.03); FR(30.06); 

ING(30.06); INF(25.01; 

10.0765); AV(10.12) 

Superficial 

HIST(12.11; 19.03) Adequada 

HIST(19.0566); HIST(29.06) 
Desadequa

da 

PORT(30.06) 
Aprofunda

da 

M
et

o
d
o
lo

g
ia

s/
E

st
ra

té
g

ia
s 

Delineação de estratégias de 

remediação/recuperação 
HIST(08.04); AV(08.04) 

Superficial 

e confusa 

Debate sobre as estratégias que cada um tem 
vindo a adotar   

FQ(28.01) 

Superficial 

Delineação de estratégias a implementar e 

materiais a adotar nos 7º, 8º e 9º anos   
GEO(01.10) 

Organização do trabalho a desenvolver no 9º 

ano, designadamente seleção de textos 
FR(24.09) 

Dar continuidade às mesmas estratégias 

reforçando a responsabilização dos alunos 
FR(07.01; 08.04) 

Dar continuidade às estratégias aplicadas AV(07.01) 

Delineação de estratégias e temas de trabalhos a 

desenvolver com e pelos alunos ou de 

estratégias e documentos 

GEO(15.09); GEO(18.03) 

Específicas da disciplina de Teatro PORT(28.01) 

Gestão do funcionamento dos blocos das aulas 

práticas 
BG(08.09) 

Análise do regulamento dos Cursos 

Profissionais 
INF(25.11) 

Ponto da situação EE(01.07) 

Integração de alunos estrangeiros: identificação 
de problemas no domínio da língua 

HIST(19.03) 
Adequada 

Estratégias de melhoria de resultados INF(07.01) 

                                                             
65 Tópico abordado em “Outros assuntos”. 
66

 Tópico abordado em “Outros assuntos”. 
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Não obstante 11 GR terem feito um balanço do cumprimento de programas, a 

maioria apenas mencionou as matérias (não) lecionadas por ano e turma ou referiu a 

matéria/unidade/capítulo que cada docente estava a lecionar no momento, ainda que se 

reportando à planificação.  

Excetuando o GR de PORT não se encontrou uma (re)definição de estratégias ou a 

apresentação/discussão de propostas de atuação relativamente a ações a implementar em 

consequência do não cumprimento de programas ou uma avaliação do seu cumprimento 

nas diversas vertentes, ultrapassando a abordagem simplesmente pelo ângulo dos 

conteúdos propriamente ditos, de modo a compreender e aprender com o que correu 

melhor ou pior e, eventualmente, a reforçar ou a não repetir no ano seguinte.  

Na verdade, durante o ano letivo 2014/2015 os GR discutiram questões 

metodológicas e debateram estratégias a implementar: três GR (GEO, FR e BG) no início 

do ano letivo, cinco discutiram o assunto no início do 2º período letivo (FQ, FR, AV, 

PORT e INF) e quatro no 3º período (HIST, AV, FR e GEO). No entanto, uma vez mais, 

os registos em ata não mostram evidências de ter havido uma análise e discussão 

aprofundada; pelo contrário, na maioria dos casos, revelam uma abordagem superficial do 

modo como o assunto foi tratado; apenas em duas situações foi possível perceber, através 

da redação da ata, os termos em que a questão foi debatida (HIST – 19.03.2015 e INF – 

17.01.2015). 

Relativamente às questões relacionadas com o PAA, nove dos 12 GR (EE, MAT, 

HIST, PORT, GEO, FR, EF, AV) apresentaram, durante o 1º período, propostas de 

atividades a desenvolver pelo seu GR
67

 (veja Tabela 7). Nenhuma das atas do GR de BG 

contém questões relacionadas com o PAA, ainda que uma delas seja de uma reunião 

realizada em setembro. De entre os nove GR referidos, os grupos de GEO, HIST e EF não 

fecharam o ciclo, pois das atas que integram o corpus não consta o devido balanço da 

atividade desenvolvida. Por outro lado, uma ata do GR de ING e outra de FQ contêm 

balanços do PAA sem que se conheçam as respetivas propostas e planeamentos. O GR não 

apresentou evidências de ter feito o balanço das ações que se propôs realizar no início do 

ano letivo. Cinco GR (MAT, HIST, FR, AV e INF) efetuaram uma espécie de análise do 

cumprimento do PAA intercalar. Contudo, encontraram-se novamente registos demasiado 

sintéticos e pouco elucidativos quer das propostas e motivos que os levaram a apresentá-las 

quer dos objetivos, o público-alvo, orçamentos, adequação ao projeto educativo do 

agrupamento, etc.; além disso, a análise na especificidade relativamente ao seu grau de 

concretização parece ter sido, na maioria dos casos, superficial ou não realizada. Note-se 

que documentos como anexos ou grelhas que, esporadicamente, são referidos nas atas não 

as acompanharam.  

Um outro aspeto a sublinhar prende-se com o ponto da OT onde se encontrou 

integrado o balanço do PAA: (a) o GR de FQ apresentou-o por duas vezes (28.01; 23.06) 

fora dos pontos da ordem de trabalhos e, em ambas, sem qualquer referência à sua inserção 

como tema a abordar; (b) no GR de HIST é dada como informação, na ata de 19.05, uma 

explicação para a não realização de determinada atividade, mas esta surge integrada em 

                                                             
67

 O GR de INF em julho apresentou as suas propostas para o ano letivo 2015/2016, pelo que se 

coloca como hipótese que tenha apresentado também em julho as propostas para o ano 2014/2015. 
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Outros assuntos; (c) um dos balanços (intercalares) do PAA efetuados pelo GR de INF 

(08.04) aparece como informação, ao passo que o balanço final (10.07) e o planeamento de 

atividades específicas do PAA (08.04) foram abordados em Outros assuntos; (d) AV 

efetuou o ponto da situação intercalar de atividades específicas do PAA (10.12) também 

num ponto da ordem de trabalhos intitulado Outros assuntos.  

 

Tabela 32: Questões tratadas no âmbito da Gestão Curricular – Plano Anual de 

Atividades 

Âm

bito 

Tema 

aborda

do 

Questão tratada 

GR que analisaram a 

questão e respetivas 

datas 

Tipo de  

abordagem 

G
es

tã
o
 c

u
rr

ic
u

la
r 

P
la

n
o
 A

n
u

al
 d

e 
A

ti
v

id
ad

es
 (

P
A

A
) 

Apresentação de propostas 

HIST(15.10) 

PORT(23.10; 10.12) 

GEO(01.10) 

FR(15.10) 

INF(10.07) 

AV(07.10) 

Superficial 

AV(29.06) 
Superficial e 
confusa 

EE(15.10) Adequada 

Planeamento e organização de tarefas 

MAT(15.10) 

INF(08.04) 
Superficial 

INF (28.01) 

EF(05.11) 
Adequada 

Balanço do cumprimento do PAA 

ING(30.06) 
Superficial e 
pouco explícita 

MAT(07.01; 29.06) 

PORT(30.06) 

FR(30.06) 

INF(28.01; 08.04)68 

AV(10.1269; 29.06) 

Superficial 

FQ(28.01; 23.06) 

PORT(30.06)70 

INF(23.06) 

EE(24.07)71 

Adequada 

INF(10.07) Aprofundada 

Informação sobre atividades 

específicas realizadas ou a realizar 

MAT(07.01; 28.01) 

HIST(19.03) 

PORT(08.04) 

INF(07.01)72 

Superficial 

HIST(19.03; 19.05) 

PORT(30.06) 73 

FR(07.01) 

Adequada 

                                                             
68 O tópico é abordado como informação prestada pelo representante de GR. 
69 Tópico abordado em “Outros assuntos”. 
70 Balanço da atividade desenvolvida pelo Clube de Teatro. 
71 O balanço realizado ainda que o tivéssemos considerado adequado, apesar das incorreções textuais que se 

observaram, respeita unicamente à atividade desenvolvida a respeito dos processos dos alunos que os 

docentes deste grupo acompanham. 
72 Tópico abordado em “Outros assuntos”. 
73 Em ata do GR de PORT consta, também, um agradecimento aos professores que lecionavam neste ano o 2º 

ciclo pela sua participação numa atividade do PAA. 
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Seis GR debruçaram-se sobre questões relacionadas com manuais escolares (veja-se 

Tabela 33). Cinco fizeram-no para proceder à sua escolha, sendo que FQ e FR reuniram 

por duas vezes para analisar e apresentar as suas propostas. O GR de GEO efetuou uma 

reunião de esclarecimento no início do ano letivo, mas não há registos em ata de que tenha 

procedido, em reunião, à análise dos manuais escolares com vista à apresentação de uma 

proposta de adoção. Note-se, porém, que o corpus de análise não integra atas deste grupo 

relativas ao mês de maio, junho e julho, momentos em que estes assuntos habitualmente 

são trabalhados.  

As abordagens registadas em ata sobre o tema Manuais escolares foram todas 

superficiais. As grelhas eventualmente preenchidas, e que, aliás, alguns grupos referiram, 

não ficaram anexadas às atas nem foram resumidos quaisquer motivos da escolha efetuada 

ou da rejeição de outras escolhas possíveis. 

Tabela 33: Questões tratadas no âmbito da Gestão Curricular – Manuais escolares 

Âmbi

to 

Tema 

aborda

do 

Questão tratada 

GR que analisaram a 

questão e respetivas 

datas 

Tipo de  

abordagem 

G
es

tã
o
 c

u
rr

ic
u

la
r 

M
an

u
ai

s Análise e escolha de manual para 

determinado ano de escolaridade 

MAT(20.05) 

FQ(21.05; 29.05) 

HIST(19.05) 

FR(20.05; 23.05) 

ING(30.06)74 
Superficial 

Divulgação/Esclarecimento sobre manuais GEO(15.09) 

Onze GR debruçaram-se sobre questões relacionadas com a definição de critérios de 

avaliação dos alunos (veja-se Tabela 34). Alguns GR reuniram para o efeito no início e no 

final do ano letivo (AV, MAT, PORT e HIST), outros debruçaram-se sobre o assunto no 2º 

período e no final do ano (INF); outros, ainda, só apresentaram registo deste facto no início 

do ano letivo (BG e GEO), em maio (EF), ou no final do ano letivo (ING, FR e FQ). A 

maioria das abordagens registadas em ata não mostra evidências do assunto ter sido tratado 

com a devida profundidade; isso sucedeu apenas por duas vezes (BG – 08.09 e PORT – 

30.06). Apenas um GR (INF) procurou fazer um balanço da aplicação dos critérios de 

avaliação e adequação das grelhas de registo; contudo, a redação em ata revelou-se 

bastante confusa. 

 Questões relacionadas com as formas de registo da informação recolhida e fornecida 

aos alunos e respetivos encarregados de educação foram debatidas por sete dos 12 GR 

(AV, GEO, PORT, HIST, MAT, BG e INF), mas apenas dois, PORT e MAT, o parecem 

ter feito de forma aprofundada ou adequada, de acordo com a redação das atas. 

 

 

                                                             
74 Tópico abordado em “Outros assuntos”. 
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Tabela 34: Questões tratadas no âmbito da Gestão Curricular: Avaliação das 

Aprendizagens – Planeamento, agenda, construção de materiais 

Âmbito 
Tema 

abordado 
Questão tratada 

GR que analisaram a 

questão e respetivas datas 

Tipo de 

abordagem 

A
v

al
ia

çã
o
 d

as
 a

p
re

n
d
iz

ag
en

s 

P
la

n
ea

m
en

to
, 
ag

en
d

a,
 c

o
n

st
ru

çã
o
 d

e 
m

at
er

ia
is

 

Critérios de avaliação 

(análise, proposta) 

AV(29.06) 
Superficial e 

confusa 

AV(08.09; 10.12) 

INF(28.01; 23.06) 

ING(30.06) 

FR(30.06) 

GEO(08.09) 

PORT(09.09; 13.07) 

HIST(08.09; 29.06) 

MAT(08.09; 29.06) 

Superficial 

EF(05.11)75 

PORT(07.09) 

FQ(23.06) 

Adequada 

BG(08.09) 
PORT(30.06) 

Aprofundada 

Grelhas de registo 

AV(08.09) 

GEO(08.09) 

PORT(07.09; 10.12) 

HIST(08.04) 

MAT(08.09) 

INF(25.11; 28.0176) 

Superficial 

MAT(20.05) Adequada 

PORT(30.06) Aprofundada 

Nomenclatura de 

classificação de testes 

AV(08.09) 

BG(08.09) 

GEO(08.09) 

PORT(09.09) 77 
HIST(08.09) 

Superficial 

PORT(07.09) Adequada 

MAT(08.09) Aprofundada 

Balanço da aplicação dos 

critérios de avaliação 
INF(25.11) Confusa 

Os 12 GR analisaram periodicamente os resultados dos alunos, mas somente nove e 

seis, respetivamente, analisaram os resultados do 1º período (MAT, PORT, GEO, BG, 

ING, AV, FR, INF e EF) e do 2º período (FQ, HIST, PORT, GEO, FR e FR). O GR de EE 

mencionou numa ata de julho (01.07) que “foi efetuada a análise de resultados da avaliação 

sumativa do primeiro período”, pretendendo provavelmente referir-se ao 3º período. De 

qualquer modo, a abordagem, além de confusa ou extemporânea, foi superficial, pois sobre 

o assunto apenas consta a frase citada; além disso, este tópico não estava contemplado na 

OT da reunião (veja-se Tabela 35). 

                                                             
75

 Tópico abordado em “Outros assuntos” 
76

 Além de superficial a redação é confusa e o tópico foi abordado em “Outros assuntos”. 
77 Foi analisada também a nomenclatura da classificação dos trabalhos realizados pelos alunos 
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Quatro GR mostram evidências de terem efetuado uma análise dos resultados 

adequada ou aprofundada, pois foram apresentados os principais problemas encontrados 

em cada turma, identificadas as eventuais causas do (in)sucesso, ou das melhorias 

registadas, e apresentadas estratégias a dar continuidade ou a implementar. 

Tabela 35: Questões tratadas no âmbito da Gestão Curricular: Avaliação das 

Aprendizagens – Análise de resultados e medidas de apoio 

Âm

bito 

Tema 

abordado 
Questão tratada 

GR que analisaram a 

questão e respetivas 

datas 

Tipo de 

abordagem 

A
v

al
ia

çã
o
 d

as
 a

p
re

n
d
iz

ag
en

s 

A
n

ál
is

e 
d
e 

re
su

lt
ad

o
s 

Balanços periódicos 

MAT(07.01) 

FQ(09.04) 

HIST(08.04) 

PORT(10.12; 07.01) 

GEO(07.01; 08.0478) 

BG(09.01) 

ING(28.01) 

AV(07.01; 08.04) 

EE(01.07)79 

superficial 

FR(15.10; 07.01) 

INF(08.04)80 

EF(07.01) 

adequada 

PORT(08.04) 

INF(01.01)81 
aprofundada 

Balanços (quase) finais 

MAT(29.06) 
FQ(23.06) 

HIST(29.06) 

PORT(30.06) 

FR(30.06) 

ING(30.06) 

AV(29.06)82 

superficial 

INF(23.06)83 adequada 

Levantamento de preocupações PORT(08.04) aprofundada 

Medidas 

de apoio 

Levantamento de 

preocupações/sugestões 

PORT(10.12) 

HIST(08.04) superficial 

Análise de casos de alunos 

referenciados  

EE (28.01) 

EE(08.04) adequada 

Outros GR evidenciam ter efetuado análise mais cuidada mas apenas parcelar, 

nomeadamente BG (09.01); este GR tratou com alguma profundidade os resultados obtidos 

nas turmas do 5º ano, mas quanto aos restantes níveis de escolaridade apenas refere ter sido 

efetuada uma análise por ano e turma com base nos gráficos fornecidos pela direção. Já o 

                                                             
78 A ata denota ter sido empreendido um esforço por parte dos presentes na reunião na análise e debate em 

torno dos resultados obtidos pelos alunos por ano e turma, no entanto, a redação da ata está confusa não 

traduzindo a discussão que parece ter sido feita. 
79

 Reporta-se a análise de resultados da avaliação sumativa do 1º período. 
80 O tratamento foi o adequado mas a redação é confusa; além disso só foi analisado o 3º ciclo. 
81 A análise feita reporta-se essencialmente ao terceiro ciclo. 
82 Redação bastante confusa. 
83 A abordagem ao ensino secundário foi superficial. 
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GR de INF analisou cuidadosamente os resultados dos alunos do 3º ciclo, mas quase 

sempre foi omisso relativamente às turmas do ensino secundário, nomeadamente nos 

cursos profissionais e, particularmente, naquele cuja gestão estava a seu cargo (curso 

profissional de Técnico de Informática de Gestão).  

Não obstante, na sua grande maioria os registos em ata evidenciarem abordagens 

superficiais, alguns GR fizeram recomendações. O GR de ING (28.01) sugeriu um maior 

empenho da escola no envolvimento dos encarregados de educação nas atividades 

escolares dos seus educandos. Por sua vez, o GR de PORT (08.04) manifestou a 

necessidade de repensar os critérios de avaliação e o GR de HIST (08.04) voltou a insistir 

na necessidade de repensar as medidas de apoio a alunos estrangeiros. O GR de EE, no 

início do segundo e do terceiro períodos (28.01 e 08.04), analisou casos de alunos 

referenciados com necessidades educativas especiais.  

Apenas sete GR (MAT, FQ, HIST, PORT, FR, ING e AV) mostram ter efetuado 

balanços (quase) finais. Todavia, um aspeto comum a todos os GR é o facto de nenhuma 

das atas do corpus mostrar evidências do tratamento ou da análise e discussão dos 

resultados dos alunos na avaliação externa. 

Nas atas de reuniões realizadas por nove GR (MAT, ING, FQ, GEO, HIST, INF, EE, 

AV e PORT), encontraram-se a partir do mês de janeiro registos relacionados com a 

avaliação externa ou com a realização de provas de recuperação de módulos em atraso por 

parte de alunos dos cursos profissionais (veja-se Tabela 36).  

Tabela 36: Questões tratadas no âmbito da Avaliação das Aprendizagens – 

Exames/Provas Finais/Testes Intermédios 

Âmbito 
Tema 

abordado 
Questão tratada 

GR que analisaram a 

questão e respetivas datas 

Tipo de 

abordagem 

A
v
al

ia
çã

o
 d

as
 A

p
re

n
d

iz
ag

en
s 

E
x
am

es
/P

ro
v
as

 F
in

ai
s/

T
es

te
s 

In
te

rm
éd

io
s 

Informações 
MAT(28.01) 

ING(28.01) 
superficial 

Propostas de júris e 

coadjuvantes 

FQ(29.05) 

GEO(27.01) 
superficial 

FQ(28.01)84 

PORT(28.01) 

ING(28.01) 

adequada 

HIST(27.01) aprofundada 

Elaboração de Informações de 

Exame/Provas Finais/Provas de 

recuperação  

HIST(27.01) 

GEO(27.01) 

INF(28.01) 

AV(28.01) 

superficial 

Calendarização do trabalho a 

desenvolver 

PORT(28.01) 

INF(28.01) 
superficial 

Articulação de procedimentos EE(08.04) superficial 

Por outro lado, apenas nas atas dos GR de INF e de BG se localizou a abordagem de 

situações relacionadas com os equipamentos ou com as instalações da Escola. No primeiro 

GR dizem respeito à utilização do equipamento de informática e à ocupação das salas de 

                                                             
84 Assunto tratado fora do âmbito da ordem de trabalhos. 



77 
 

informática, contendo a identificação de problemas e a persistência nas mesmas 

sugestões/recomendações, cuja eficácia foi posicionada, em primeiro lugar, no poder de 

comunicação na escola; por duas vezes estes problemas foram tratados num ponto da 

ordem de trabalhos designado Outros assuntos (veja-se Tabela 37). Por seu lado, o GR de 

BG referiu, como informação, questões relacionadas com orçamentos para reparação de 

microscópios e outro material. 

Tabela 37: Questões tratadas no âmbito das Instalações/Equipamentos do Agrupamento 

Â
m

b
it

o
 

Tema abordado Questão tratada 

GR que analisaram a 

questão e respetivas 

datas 

Tipo de 

abordagem 

In
st

al
aç

õ
es

 

E
q
u
ip

am
en

to
s 

Equipamento 

Informático 

Normas de utilização85 INF(25.11)86 superficial 

Identificação de problemas e 

proposta de resolução 
INF(08.04) 

adequado 
Salas de 

Informática 

Identificação de problemas e 

proposta de resolução 
INF(23.06; 10.07) 

De acordo com o corpus de análise, o GR de INF foi o único a abordar questões 

relacionadas com a avaliação do desempenho dos docentes ou com a componente formal 

da gestão de cargos; neste segundo caso trata-se de questões formais respeitantes à 

apresentação do relatório (veja-se Tabela 38). Tanto numa situação como na outra, os 

assuntos foram abordados num ponto da OT intitulado Outros assuntos. Ainda assim, a 

forma de abordagem parece ter-se limitado a informação por parte do representante do GR 

ou até apenas a um apontamento/lembrete.   

Tabela 38: Questões tratadas no âmbito de Situações profissionais 

Â
m

b
it

o
 

Tema abordado Questão tratada 

GR que analisaram a 

questão e respetivas 

datas 

Tipo de 

abordagem 

S
it

u
aç

õ
es

 

p
ro

fi
ss

io
n
ai

s Avaliação do 

desempenho 

Gestão do modo de arquivo de 

informação com vista à sua 

recolha pelo avaliador 
INF(23.06)87 

superficial 
Relatórios de 

desempenho de 

cargos 

Pedido de relatório INF(23.06)88 

De qualquer modo, outros seis GR (MAT – 28.01; 29.06, PORT – 23.10, HIST – 

12.11; 19.03, FR – 30.06, ING – 28.01 e EE – 29.10; 01.07) abordaram a avaliação do 

desempenho de docentes, mas apenas, ou também, como informação. Com efeito, o 

assunto surge no ponto da OT da reunião intitulado Informações, no qual é referido o envio 

                                                             
85

 Segundo consta em ata, foi elaborado um documento de utilização do equipamento informático mas, este 

não acompanhou a ata. 
86 Tópico abordado em “Outros assuntos”. 
87 Tópico abordado em “Outros assuntos”. 
88 Tópico abordado em “Outros assuntos”. 
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de documentação, a calendarização da avaliação, ou a necessidade da entrega de relatório 

de autoavaliação. Em nenhuma das atas se encontraram anexos sobre este assunto. 

Este ponto da OT―Informações―foi utilizado em 39 atas (57%). Na maior parte das 

atas dos GR de GEO, AV e FR (sete, seis e cinco atas, respetivamente) este ponto 

respeitante a informações não foi incluído na OT da reunião.  

O representante de GR foi a voz mais presente no ponto das Informações, seguindo-

se a voz do conselho pedagógico, a qual surgiu também pela via do coordenador de 

departamento curricular; neste ponto específico da OT e no âmbito das reuniões do GR de 

HIST (19.03; 27.01; 12.11), o coordenador de departamento curricular parece ter assumido 

o papel de presidente da reunião. A redação das atas deste GR revela a existência de uma 

certa ambiguidade de papéis entre coordenador de departamento curricular e representante 

de GR. Já a voz do conselho geral surgiu em duas atas (PORT –28.01  e EE –28.01), 

embora de forma bastante sucinta.  

Constatou-se, na leitura das informações fornecidas em reunião e registadas em ata, 

que diversos assuntos tratados noutros pontos da OT se prendiam com solicitações do 

conselho pedagógico, nomeadamente alterações aos critérios de avaliação e duração do 

tempo letivo (45/50 minutos). 

Um aspeto, também, a sublinhar relativamente a este ponto da OT – Informações – 

prende-se com a forma como as informações foram apresentadas na redação da ata ou na 

própria reunião. De acordo com o texto de algumas atas não foi possível aceder às 

repetivas informações, uma vez que apenas foram registados tópicos como os que a seguir 

se exemplificam: (a) foram dadas informações relativas ao conselho pedagógico de 

determinada data (ING – 28.01, 30.06; INF – 23.06; AV – 10.12); (b) foram dadas 

informações da última reunião de departamento curricular (INF – 28.01); (c) foi lido um 

documento enviado pela coordenadora de departamento curricular (cujo conteúdo não é 

mencionado) (PORT –30.06); e, (d) foram reforçadas as informações transmitidas em 

reunião de departamento (HIST-27.01
89

). No entanto, é de realçar que o corpus de análise 

integra também atas que enunciavam com clareza as informações, embora necessariamente 

de forma sintética; estão nesta situação diversas atas, nomeadamente dos GR de EE (29.10 

e 28.01), EF (05.11), FR (30.06), PORT (28.01; 23.10; 13.07), HIST (19.03), MAT (07.01 

e 29.06).  

Como nota final a respeito deste ponto da OT – Informações – citam-se duas 

passagens que se encontraram em duas atas realizadas no mesmo dia: “O diretor relembrou 

que as atas das reuniões dos GR devem ser entregues na direção” (PORT, 28.01.2015), e 

“O diretor em Conselho Pedagógico comunicou que os grupos de recrutamento devem 

entregar as atas das reuniões […]” (EE, 28.01.2015). 

Em algumas atas encontraram-se situações como as seguintes: (a) assuntos tratados 

que não foi possível identificar (FQ – 10.12; INF – 25.11; e EF – 07.01); (b) justificações 

pelo facto de determinado assunto não ter sido tratado em reunião, quando esse assunto 

não constava da ordem de trabalhos (BG – 09.01); e, (c) os dois únicos pontos da ordem de 

trabalhos não foram cumpridos (GEO – 10.09). 

                                                             
89 Este ponto não se insere na ordem de trabalhos, uma vez que desta não constava um ponto de Informações. 
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Como nota conclusiva, tendo em vista a melhoria da redação das atas de GR, 

sublinham-se os aspetos menos positivos que se observaram e as respetivas sugestões de 

melhoria (veja-se Tabela 39). 

 

Tabela 39: Aspetos menos positivos observados nas atas de GR e sugestões de melhoria  

Aspetos menos positivos Sugestões de melhoria 

Ambiguidade de papéis entre 

coordenador de departamento 

curricular e o representante de GR 

que preside à reunião 

Mostrar a intencionalidade da ação, por exemplo, referindo a quem foi 

dada voz e explicitar os respetivos motivos. 

Referência a anexos que não 
constam das atas 

Entregar sempre os anexos juntamente com a ata.  

Atas demasiado sintéticas, 

assuntos pouco explorados, 

limitando-se a informações, 
referências e conclusões genéricas 

e por vezes apenas sumariados 

Uma ata deve conter, ainda que de forma sintética, uma identificação 

clara da situação tratada, os termos em que o assunto foi abordado, as 

questões que se levantaram e as linhas de ação tomadas na sequência 
da discussão havida.  

As informações dadas devem ser explicitas ou anexadas à ata, caso 

tenham sido enviadas previamente aos diversos membros da reunião. 

Textos sobre assuntos não 

explícitos 

Dar a ler a ata a um colega de outro GR antes desta aprovada, ajuda a 

descobrir o que falta na redação. 

Tabelas não explicadas 
Quaisquer esquemas, tabelas ou gráficos devem merecer uma nota de 

leitura e não apenas uma referência à sua inclusão em ata. 

Assuntos sistematicamente 

tratados em “Outros assuntos” sem 

que no início da reunião haja uma 

abertura para tal. 

Retirar “Outros assuntos” da OT de uma reunião.  

Estes só devem surgir a título excecional e nunca referenciados como 

ponto previsto na OT. Se o representante de GR considerar pertinente 

a discussão, nessa reunião, de um assunto não agendado na OT deve, 

no início da reunião, colocar a votação a sua inserção na OT a título 

extraordinário; este processo deve constar da ata da reunião, 

independentemente do seu desfecho. Caso contrário, poderá ser 

agendada uma reunião extraordinária para tratar o assunto. 

Assuntos tratados que não constam 
da OT. 

Uma vez mais, se sublinha que cabe ao presidente da reunião decidir 

colocar a votação o tratamento de determinado assunto, devendo, em 
caso favorável, fazer constar esse facto em ata. 

Tópicos abordados fora do ponto 

da OT destinado ao efeito. 

Uma ordem de trabalhos serve diversos objetivos.  

Na verdade, os assuntos nem sempre são tratados pela ordem que está 

estabelecida na OT, até porque, por vezes, a fronteira é muito ténue. 

Contudo, em ata, os assuntos devem ser arrumados de acordo com a 
OT da reunião. 

Pontos distintos da OT sobre o 

mesmo assunto. 
A OT deve explicitar claramente os assuntos a abordar. 

Redação confusa. 

Dar particular atenção à forma como os tópicos são redigidos.  

Apesar da responsabilidade da redação de uma ata ser do elemento 

que a secretaria, a aprovação de uma ata pelos membros de uma 

reunião implica também uma concordância com os aspetos formais e 

não apenas com o seu conteúdo. Além disso, o conteúdo da ata 

facilmente é questionado se a sua redação ficou pouco clara. 
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Produções textuais com 

incorreções de vária ordem 

Fazer uma revisão textual cuidada antes da ata ser submetida a 

aprovação, minimiza os erros e melhora a redação; este papel 

compete, também, ao representante de GR.  

Apresentar uma ata com rigor, clareza e correção linguística é 
fundamental. As atas de um GR transmitem uma imagem do seu 

funcionamento. 

Reunião de GR que inclui 
docente(s) de outro GR 

Sempre que um elemento externo ao GR se encontra presente numa 

reunião, precisa de ser anunciado e a sua presença deve ser justificada 
e aprovada pelos membros do GR. Tal facto deve ser registado em 

ata. 

(Não) entrega na direção das atas 

de GR 

Arquivo de atas, estabelecendo prazos para a sua receção na direção; 

Todas as atas arquivadas devem conter o visto do diretor do 

Agrupamento. 

Atas sem frontispício 

É importante definir um modelo de ata, o qual deve conter normas 

respeitantes à sua estrutura: 

─ Ata com/sem frontispício (sugere-se a sua inclusão); 
─ Cabeçalho de ata de GR, incluindo o GR, data, número da 

reunião (por ano letivo/ outro), etc. 

─ Tipo e tamanho de letra no texto principal e no cabeçalho; 

─ Margens e espaços a observar; 

─ Paginação; 

─ Termos de introdução e de conclusão de uma ata de GR; 

─ Pontos da OT explícitos (sem incluir “Outros assuntos”); 

─ Identificação ao longo do texto dos pontos da OT que vão ser 

explorados de seguida; 

─ Assinatura por dois elementos distintos (secretário(a) e 

presidente da reunião) e espaço de verificação pelo diretor do 

Agrupamento e respetivas datas. 
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ANEXO D 

Funcionamento dos GR do 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário: Questionário 

RELATÓRIO PARCELAR  

Opções metodológicas 

Com o objetivo geral de perceber melhor o modo como funcionaram, em 2014/2015, os 

GR dos 2º e 3º ciclos e do ensino secundário, aplicaram-se questionários
90

 a todos os 

docentes integrados nos GR 250, 290, 300, 320, 330, 350, 400, 410, 420, 430, 500, 510, 

520, 530, 550, 600, 620, 910 bem como aos técnicos especializados que se encontram 

atualmente a lecionar módulos de disciplinas técnicas dos cursos profissionais. Na segunda 

parte deste questionário
91

 procurou-se, a partir da perspetiva dos docentes, conhecer as 

áreas ou tipo de atividades que mobilizaram os docentes a interagir e a cooperar com os 

seus pares e perceber qual o papel do representante de GR e do coordenador do 

departamento curricular na promoção do trabalho de cooperação entre os docentes.  

A análise às atas das reuniões dos diversos GR levantou uma série de interrogações 

que levou a que se procurasse perceber o modo do funcionamento dos GR através da 

perspetiva dos seus membros. Assim, as últimas questões do questionário foram 

formuladas após a referida análise. Além disso, o número de atas recolhidas e analisadas 

foi francamente reduzido no caso de alguns GR, o que também reforçou a necessidade de 

recolher informação por outra via. Neste sentido, as opções colocadas na última questão do 

questionário prendem-se, de um modo geral, com os assuntos que se encontraram 

registados nas atas que foram analisadas. 

Foram inquiridos 97 docentes e técnicos em exercício de funções docentes, tendo--se 

recebido 80 questionários preenchidos. Destes 80, sete inquiridos não identificaram o GR, 

o que inviabilizou o tratamento dos respetivos questionários
92

. Dos 73 questionários 

restantes, apenas 44 respeitavam a docentes ou técnicos que lecionaram na escola sede do 

agrupamento de escolas da Cidadela em 2014/2015. Esta amostra corresponde a 45,4% da 

população atual. Recorde-se que este foi um ano de concurso nacional, pelo que estes 

dados refletem a forte mobilidade de docentes que se verificou neste agrupamento, à 

semelhança do que, aliás, sucedeu em anos anteriores. 

 

 

 

                                                             
90

 Os respetivos questionários encontram-se em Anexo I. 
91

 Questões 5, 6 e 7. 
92

 Apesar de perfazer um total de 18 as pessoas que não assinaram o registo no ato de devolução do 
questionário (três docentes do GR 500, um docente do GR 510, um do GR 300, quatro do GR 330, 

um do GR 410, três do GR 520, dois do GR 620, um do GR 290, e dois técnicos), apenas 17 não o 

devolveram preenchido.  
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Análises dos resultados 

A Tabela 40 apresenta o número de inquiridos por GR que respondeu à última questão do 

questionário (Questão que solicitava a identificação do contexto em que foi trabalhado um 

conjunto diversificado de atividades, no ano letivo 2014/2015), comparado com o número 

de docentes que integravam o respetivo GR nesse ano. À exceção do GR 600, a quantidade 

de dados recolhidos não garante uma representatividade necessária dos GR para se 

poderem retirar conclusões ou fazer generalizações. 

Tabela 40: Número de respostas recolhidas por GR, em relação ao contexto em que os 

assuntos referidos foram abordados e ao número de docentes que integravam o GR em 

2015/2016 

GR 

Nº de respostas/ 

Nº docentes no GR em 

2015/2016 

GR 

Nº de respostas/ 

Nº de docentes no GR em 

2015/2016 

250 0/1 500 6/11 

290 0/1 510 2/4 

300 10/16 520 3/7 

320 1/2 530 0/1 

330 3/8 550 2/7 

350 0/1 600 5/6 

400 3/5 620 3/7 

410 0/2 910 1/4 

420 1/5 Técnicos 6/8 

430 0/1 - - 

 

Na Tabela 41 apresenta-se o número de docentes que assinalou o contexto 

profissional em que cada assunto aí referido foi abordado ao longo do ano letivo 

2014/2015, independentemente da frequência ou da profundidade da abordagem
93

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
93

 Nesta análise não foram considerados os técnicos especializados, pelo que a amostra se reduziu a 

38 docentes. 
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Tabela 41: Contexto profissional em que foram identificadas e/ou discutidas questões 

problemáticas (durante o ano letivo 2014/2015) 
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equipamentos ou 
instalações da escola 

5 17 3 9 3 0 1 0 0 1 2 41 

gestão pedagógica  e/ou 
administrativa 

18 29 9 11 0 1 1 0 0 0 0 69 

clima relacional, 

dentro ou fora da sala 

de aula 

4 16 6 26 2 0 0 0 0 0 0 54 

distribuição de 

serviço docente 
10 29 2 5 0 0 1 0 0 0 1 48 

gestão de cargas 

horárias de docentes, 
de disciplinas, de 

projetos, etc. 

10 29 6 7 3 1 1 0 0 0 1 58 

avaliação do 

desempenho docente 
13 15 1 5 4 0 0 0 0 0 2 40 

Planeamento e/ou seleção 

e/ou elaboração/preparação 

de materiais 

pedagógicos/didáticos 

2 22 22 18 0 0 0 0 0 1 0 65 

Discussão sobre estratégias 

de diferenciação pedagógica 

e análise de casos específicos 

7 28 15 21 1 0 0 2 0 1 1 76 

(Re)definição de estratégias 

a implementar nas aulas 
5 21 19 21 0 0 0 3 0 1 1 71 

Organização e/ou 

planeamento de medidas de 

apoio educativo 

3 14 9 13 1 0 0 5 1 1 1 48 

Planeamento de atividades a 

integrar no PAA 
10 32 12 7 0 0 0 2 0 1 0 64 

Avaliação do cumprimento 

do PAA 
9 34 4 3 1 0 0 2 0 1 0 54 

Planeamento e/ou elaboração 

de testes ou de outros 

instrumentos de avaliação 

1 12 23 20 0 0 0 0 0 1 0 57 

Definição de critérios de 

avaliação, formas de registo 

e de divulgação 

11 35 7 4 0 0 0 0 0 1 0 58 

Aferição de propostas a 

apresentar nos conselhos de 

turma 

3 20 13 9 3 0 0 0 0 0 0 48 

Tratamento, análise e 

discussão de resultados dos 

alunos 

9 35 11 6 0 1 0 2 0 1 0 65 

Avaliação da eficácia das 

estratégias de ensino e 

aprendizagem utilizadas 

4 29 13 11 1 1 0 1 0 1 0 61 

Identificação de 
necessidades de formação 

dos professores 

7 18 4 6 10 0 0 0 0 1 1 47 
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Partilha de conhecimentos 

e/ou técnicas adquiridas em 

formação 

2 18 16 21 6 0 0 0 0 1 1 65 

Análise e discussão de dados 

recolhidos e/ou de pesquisas 

efetuadas 

3 16 11 10 9 1 0 1 0 1 1 53 

Análise do cumprimento de 

programas 
7 33 8 8 0 0 0 2 0 1 0 59 

Planeamento e aspetos 

organizativos relacionados 

com a avaliação externa de 

alunos ou provas de 

recuperação de módulos em 

atraso 

7 22 15 19 4 0 0 4 0 1 0 72 

Totais 150 524 229 260 48 5 4 24 1 16 12 1273 

O cenário em que os assuntos mais foram abordados foi em reunião de GR, 524 

referências em 1.273, perfazendo 41% do total de referências. O contacto informal com 

colega de GR, como forma de tratamento dos assuntos, registou 20% de referências (260); 

por sua vez, a reunião parcelar de GR surge em terceiro lugar como contexto de abordagem 

dos assuntos, com 18% de referências (229) e, por último, 12% (150) das referências 

reportam-se a assuntos abordados em reunião de departamento curricular.  

O GR como espaço pedagógico 

Como assuntos percecionados como os mais abordados em reunião de GR, destacam-se: 

(a) a definição de critérios de avaliação, formas de registo e de divulgação, com 92% de 

referências, ou seja, 35 dos 38 docentes afirmaram que este assunto foi tratado em reunião 

de GR, não se conhecendo, no entanto, por esta via, nem a sua frequência nem o teor do 

debate levado a cabo; (b) o tratamento análise e discussão dos resultados dos alunos, 

também, referido por 35 docentes; (c) a avaliação do cumprimento do PAA referida por 34 

docentes (89%); d) a análise do cumprimento de programas, mencionada por 33 docentes 

(87%); (e) o planeamento de atividades a integrar no PAA, mencionado por 32 docentes 

(84%); (f) a avaliação da eficácia das estratégias de ensino e aprendizagem utilizadas, 

assinalado por 29 docentes (76%); e (g) a discussão de estratégias de diferenciação 

pedagógica e análise de casos específicos, mencionada por 28 docentes (74%), como 

assuntos tratados em reunião de GR. 

Os assuntos a seguir mencionados foram dos menos referidos como tendo sido 

tratados em reunião de GR: (a) O planeamento e/ou elaboração de testes e de outros 

instrumentos de avaliação:12 docentes (32%); (b) a organização e/ou planeamento de 

medidas de apoio educativo: 14 docentes (37%); (c) avaliação do desempenho e/ou 

docente: 15 docentes (39%); (d) clima (relacionamento interpessoal) dentro ou fora da 

sala de aula: 16 docentes (42%); (e) análise e discussão de dados recolhidos e/ou de 

pesquisas efetuadas: 16 docentes (42%); (f) questões relacionadas com equipamentos ou 

instalações da escola: 17 docentes (45%); (g) identificação de necessidades de formação 

de professores: 18 docentes (47%); e (h) partilha de conhecimentos técnicas adquiridas 

em formação: 18 docentes (47%).  
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A reunião parcelar como espaço pedagógico  

O item referido por mais docentes (frequência 23, ou seja, 61%) como tendo sido tratado 

em reunião parcelar de GR, foi o planeamento e/ou elaboração de testes e de outros 

instrumentos de avaliação, seguindo-se o planeamento e/ou seleção e/ou 

elaboração/preparação de materiais pedagógicos/didáticos (22), e a (re)definição de 

estratégias a implementar na sala de aula (19). Estes dados mostram que o pequeno grupo 

parece ser um espaço pedagógico que proporciona um trabalho relacionado 

preferencialmente com a panificação, desenvolvimento e avaliação do currículo, a 

produção conjunta de instrumentos de avaliação e a partilha de experiências e estratégias. 

 

O informal como espaço pedagógico 

Questões relacionadas com o clima (relacionamento interpessoal) dentro e fora da sala de 

aula foram as mais mencionadas como tendo sido tratadas num contexto informal com 

colega(s) de grupo, pois foram referidas por 26 (68%) docentes. Note-se que o ambiente 

escolar, designadamente o clima relacional em sala de aula, foi dos temas menos 

abordados quer em reunião de GR (referido por 16 docentes) quer em reunião parcelar 

(referido apenas por 6 docentes).   

Para além do clima relacional, a partilha de conhecimentos e técnicas adquiridas em 

formação (21) e a discussão sobre estratégias de diferenciação pedagógica e análise de 

casos específicos (21), o planeamento e/ou elaboração de testes e de outros instrumentos 

de avaliação (20) e aspetos relacionados com o planeamento da avaliação externa das 

aprendizagens ou com provas de recuperação de módulos em atraso nos cursos 

profissionais (19), foram os tópicos mais referidos como tendo sido abordados 

informalmente com colega(s) de grupo.  

O departamento curricular como espaço pedagógico 

Como já o dissemos, apenas 12% das menções remetem para o departamento curricular 

como cenário de trabalho, reflexão e discussão. Neste contexto, destaca-se a avaliação do 

desempenho docente como o tópico que registou mais menções (13 em 38, ou seja, 34%). 

O número de docentes que referiu a definição de critérios de avaliação, formas de registo 

e de divulgação como assuntos abordados em reuniões de departamento curricular foi de 

11, correspondendo a 29% dos inquiridos.  

O que (quase) não foi tratado 

Ainda que apenas 10 (26%) inquiridos tenham sido da opinião que a identificação de 

necessidades de formação não foi assunto abordado em contexto formal ou informal, este 

item foi o mais sinalizado no âmbito dos assuntos não tratados de todo. Seguem-se a 

análise e discussão de dados recolhidos e/ou de pesquisas efetuadas, sinalizada por 9 

docentes, e a partilha de conhecimentos e/ou técnicas adquiridas em formação, apontada 

por 6 docentes. 
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Notas conclusivas preliminares 

Face à reduzida dimensão da amostra, pouco representativa da população, a análise da 

última questão do questionário aplicado e a discussão dos resultados obtidos, refletem esta 

limitação não possibilitando generalizações ao modo de funcionamento do corpo docente 

da escola. Apesar disso, os dados recolhidos revelam indícios do modo como este corpo 

docente percepciona o funcionamento de algumas estruturas intermédias da escola, 

designadamente os GR. 

As reuniões de departamento curricular e de GR parecem ser percecionados como 

contextos pedagógicos privilegiados para garantirem o cumprimento de procedimentos 

normativos institucionalizados, revelando ritualização de algumas práticas de trabalho. Já 

as reuniões parcelares com colegas do GR e o contacto informal com pares profissionais 

apresentam-se como espaços pedagógicos de trabalho colaborativo que se estendem mais 

às atividades e onde se poderá encontrar uma colegialidade real, pois são os contextos em 

que mais se aprofunda o saber profissional através da partilha de conhecimentos e técnicas 

adquiridas em formação, onde se abordam questões relacionadas com a preparação das 

atividades letivas, com o clima relacional da aula, e onde se debate sobre a ação e a decisão 

individual ao nível das estratégias de diferenciação pedagógica e da análise de casos. 

 

_____*  *  *______ 

 

Os 38 professores e seis técnicos especializados responderam às questões 4 e 5 do 

questionário suprarreferido (veja-se Anexo I), onde se solicitava que após uma reflexão 

sobre o contributo de cada um em cenários de trabalho colaborativo com colegas do seu 

agrupamento de escolas/escola, reportando-se ao ano 2014/2015, explicitasse algumas 

situações que exemplificassem esse contributo. Além disso, solicitou-se também que 

indicassem, relativamente a cada situação, o papel desempenhado pelo representante do 

seu grupo de recrutamento ou do diretor do curso profissional, no caso de se tratar de um 

técnico. 

 Seis docentes não responderam a estas duas questões
94

 e três docentes
95

 colocaram--

se numa posição defensiva, respondendo apenas: “o cargo de representante de grupo 

implica trabalho colaborativo”, “Atividades solicitadas pelas chefias de acordo com as 

minhas funções” ou “Estive sempre disponível para as questões do grupo e para a 

coordenadora”. 

 O tipo de atividades que os professores e os técnicos especializados consideraram ser 

de sublinhar no que respeita ao seu envolvimento em termos de trabalho colaborativo estão 

referidos na Tabela 42.  

 

 

 

                                                             
94

 De entre estes encontram-se um coordenador de departamento curricular e um representante de 

GR. 
95

 Dois deles representantes de GR. 
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Tabela 42: Tipo de situações que os professores e técnicos especializados referiram como 

cenários de trabalho colaborativo em que se participaram 

Tipo de atividades 
Nº de 

inquiridos 

Planeamento das atividades letivas. 10 

Elaboração e partilha de materiais didático-pedagógicos (não relacionados com o 

processo de avaliação) 
12 

Preparação e organização de atividades de apoio educativo. 2 

Preparação e organização do processo de avaliação das aprendizagens dos alunos. 13 

Preparação, organização e participação na divulgação/monitorização e/ou balanço de 

atividades não letivas e de outras integradas PAA. 
25 

Envolvimento/Apoio na realização de atividades letivas em coadjuvância ou parceria. 3 

Apoio na integração de colegas, preparação e coordenação de reuniões, elaboração de 

recomendações. 
6 

Apoio técnico a colegas no âmbito das TIC. 1 

Participação em contextos de aferição, análise e debate sobre resultados das 

aprendizagens e do processo pedagógico. 
4 

 As atividades de caráter não letivo, tais como “reuniões” e outras integradas no 

âmbito do PAA como, por exemplo, (a) “preparação, realização e colaboração em visitas 

de estudo”; (b) “[…] angariação de alimentos para participação nos cabazes de Natal da 

iniciativa ‘lança rede e reporte’”; (c) “Promoção do curso profissional de Multimédia 

através de ações: divulgação nas turmas do 9º ano e exposição no Cascais Vila, evento do 

Mercado de Cascais, divulgação em escolas do concelho [de Cascais] e de concelhos 

[limítrofes]; prémio Boomerang”; (d) “participação no concurso de criação de um cartaz 

para a CPCJ”; (e) “Exposições em conjunto”; e (f) “Acompanhamento da formação em 

contexto de trabalho (estágios): Identificação de entidades, estabelecimento de protocolos e 

acompanhamento em apoio à coordenação de curso”, foram as mais referidas pelos 

inquiridos como de trabalho colaborativo (57%, correspondendo a 25 inquiridos). Todavia, 

enquanto cinco técnicos especializados foram bastante precisos na descrição das atividades 

em que colaboraram e no seu tipo de envolvimento, o mesmo não sucedeu na forma como 

vários professores inquiridos responderam à questão colocada, pois não especificaram 

claramente a atividade na qual participaram nem o seu tipo de envolvimento, limitando-se 

a referir, por exemplo, “Participação na reunião do PAA”, “Reuniões de departamento”, 

“participação das atividades do PAA e balanço do cumprimento”, “Reuniões de grupo”, 

“reuniões parcelares de trabalho”, “PAA”, “Planificação/critérios”, “Planificação anual”, 

“Planificações”, “Visitas de estudo”, “Foram realizadas visitas de estudo”. Por outro lado, 

os técnicos especializados destacaram unicamente, como cenário de trabalho colaborativo 

em que se envolveram, as atividades inseridas no PAA no âmbito do curso que 

leccionavam, ao passo que os professores realçaram também outros cenários e contextos 

mais alargados.  

 Não obstante a diferença notória na importância que uns e outros deram aos 

diferentes contextos em que participaram, ambos, professores e técnicos especializados, 

apresentaram algumas situações que evidenciam o seu envolvimento num tipo de trabalho 

em rede, ainda assim, pouco generalizado ou, talvez, pouco valorizado. Com efeito, são 
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poucos os inquiridos a destacarem situações como as que a seguir se transcrevem: 

“Colaboração no concurso de leitura do concelho de Cascais em articulação com vários 

professores do Agrupamento e de outros agrupamentos do concelho”, “Promovi a 

existência de uma turma com ensino criativo com recurso a tablets. Para tal trabalhei 

colaborativamente com a direção, com as minhas colegas do GuIA e com parceiros 

exteriores à escola”, “Apoio na organização de atividades externas à escola (cariz 

desportivo de âmbito nacional)”, “Promoção do Curso de Multimédia: […] Prémio 

Boomerang: Emissão em direto”, “Divulgação de boas práticas e do trabalho realizado nas 

escolas do agrupamento através da divulgação do Boletim Informativo”.  

 Na verdade, a forma como a questão foi colocada também pode ter sido interpretada 

de uma forma redutora, ou seja, pode ter induzido alguns docentes a cingirem--se ao 

trabalho com os seus pares profissionais mais próximos. Ora, nesta hipótese, seria de 

esperar uma maior ênfase num tipo de trabalho colaborativo que se estendesse quer à 

elaboração e partilha de materiais didático-pedagógicos, quer ao apoio na realização de 

atividades letivas em termos de coadjuvância ou parceria. No entanto, apenas 12 

professores referiram ter participado em contextos colaborativos deste tipo. Por sua vez, 

atividades de preparação e organização de modalidades de apoio educativo e atividades de 

apoio na lecionação das aulas estão entre as que menos parecem ter envolvido 

significativamente os docentes em trabalho colaborativo, pois são duas das situações 

menos referidas. Estes resultados mostram que o trabalho colaborativo ainda não se 

estende à sala de aula ou não é valorizado pelos profissionais inquiridos.  

 Relativamente ao papel desempenhado pelo representante de GR ou pelo diretor de 

curso profissional (veja-se Tabela 43) verifica-se pelos resultados obtidos que o 

representante de GR e o diretor de curso profissional exerceram uma liderança colegial 

(Ventura A., Costa J., Neto-Mendes A., & Castanheira P., 2005), pois na opinião dos 

inquiridos não se limitaram a promover o envolvimento dos docentes nas dinâmicas da 

escola em termos de trabalho de pares ou de grupo, ou a supervisionar esse trabalho; pelo 

contrário, foram percecionados como elementos que participaram nos contextos referidos. 

Todavia o encorajamento dos seus pares ao trabalho de grupo foi mais sentido pelos 

inquiridos no âmbito das atividades do PAA e na dinamização de reuniões.  
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Tabela 43: Papel do representante de GR ou do diretor de curso profissional por tipo de 

atividades mencionadas 

Tipo de atividades Promoveu Participou Supervisionou 

Apenas 

tomou 

conhecimento  

Planeamento das atividades letivas. 7 7 4 2 

Elaboração e partilha de materiais 

didático-pedagógicos (não 

relacionados com o processo de 

avaliação) 

5 6 2 2 

Preparação e organização de atividades 

de apoio educativo. 
1 2 0 0 

Preparação e organização do processo 

de avaliação das aprendizagens dos 

alunos. 

7 9 10 3 

Preparação, organização e participação 

na divulgação/monitorização e/ou 

balanço de atividades não letivas e de 

outras integradas PAA. 

20 18 14 7 

Envolvimento/Apoio na realização de 
atividades letivas em coadjuvância ou 

parceria. 

1 1 0 2 

Apoio na integração de colegas, 

preparação e coordenação de reuniões, 

elaboração de recomendações. 

4 2 2 2 

Apoio técnico a colegas no âmbito das 

TIC. 
0 0 0 1 

Participação em contextos de aferição, 

análise e debate sobre resultados das 

aprendizagens e do processo 

pedagógico. 

2 3 0 0 

Total 47 48 32 19 

Nota: Os números apresentados nesta Tabela referem-se à quantidade de professores e técnicos 
especializados que afirmam ter desenvolvido trabalho colaborativo no âmbito de cada uma das atividades 

referidas, identificando, também, para cada uma o papel do representante de GR ou do diretor de curso 

profissional, ou o seu desempenho no caso de se tratar do próprio representante de GR ou diretor de curso. 
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ANEXO E 

Funcionamento do conselho pedagógico: Atas 

RELATÓRIO PARCELAR 

Opções metodológicas 

Analisaram-se todas as atas de reuniões do Conselho Pedagógico do Agrupamento 

respeitantes ao ano letivo 2014/2015 que constavam do dossiê de atas de grupo facultado 

pelo diretor. A análise incidiu, assim, sobre 10 atas de reuniões realizadas nas seguintes 

datas: 9 e 17 de setembro de 2014, 22 de outubro de 2014, 26 de novembro de 2014, 14 de 

janeiro de 2015, 4 de março de 2015, 15 de abril de 2015, 6 de junho de 2015, e 3 e 22 de 

julho de 2015. Na análise destas atas utilizou-se a técnica de análise de conteúdo tendo-se 

construído as categorias por um processo de codificação e recodificação que se apresentam 

na Tabela 1. 

Tabela 1: Categorias consideradas na análise das atas de GR 

Âmbito Tema abordado 

Organização do ano letivo 

Constituição de turmas 

Calendário escolar 

Atividades de enriquecimento curricular (AEC) 

Plano Anual de Atividades (PAA) 

Organização dos tempos letivos 

Gestão curricular e extracurricular 

Colocações/substituição de docentes e de pessoal não docente 

Regimentos e Regulamentos 

Avaliação 

Critérios de avaliação das aprendizagens 

Nomenclatura de classificação de testes e trabalhos realizados pelos 

alunos 

Grelhas de registo da avaliação das aprendizagens 

Comunicação da avaliação 

Análise de resultados das aprendizagens 

Avaliação do desempenho docente 

Informações Tipo de informação e origem da informação prestada 

Na análise das atas consideraram-se o conteúdo, o grau de profundidade com que os 

assuntos foram abordados, a clareza da exposição, os tópicos formais a que uma ata deve 

obedecer, a coerência entre a ordem de trabalhos (OT) e os assuntos tratados, entre outros. 

Assim, sem preocupação de atribuir uma ordem que implique um juízo valorativo, 

enumeram-se seguidamente os tópicos sobre os quais incidiu a análise efetuada: 

─ Tipo de questões tratadas, por tema e âmbito; 

─ Agentes efetivamente representados no CPedago; 

─ Grau de profundidade na abordagem dos assuntos;  

─ Clareza na redação dos assuntos apresentados ou explorados; 



92 

 

─ Coerência entre os pontos da OT e os assuntos abordados; 

─ Periodicidade/frequência com que os assuntos foram abordados; 

─ Existência dos anexos referenciados/não referenciados em ata; 

─ Tópicos analisados em Outros assuntos; 

─ Correção textual; 

─ Aspetos formais de uma ata; 

Análise de resultados  

No ano letivo 2014/2015 o CPedago reuniu 10 vezes, embora não o tenha feito 

regularmente, pois nos meses de setembro e julho (início e final do ano letivo) este 

conselho reuniu duas vezes, ao passo que nos meses de dezembro, fevereiro, maio e agosto 

não reuniu.   

A agenda do CPedago 

Os assuntos mais agendados nas reuniões deste órgão de gestão pedagógica foram, em 

primeiro lugar, os aspetos relacionados com a avaliação das aprendizagens dos alunos: 

critérios de avaliação, procedimentos inerentes ao processo de avaliação e análise de 

resultados. Os critérios de avaliação das aprendizagens, as formas de registo e os 

procedimentos relacionados com a classificação dos testes foram abordados em cinco 

reuniões
96

, embora só tenham sido referenciados na ordem de trabalhos (OT) de quatro 

reuniões. Já a análise dos resultados das avaliações sumativas foi agendada duas vezes, em 

janeiro e em abril. Na reunião realizada no início de março foram levantadas (no ponto da 

OT intitulado “Outros assuntos”) questões relacionadas com procedimentos inerentes às 

avaliações intercalares do 2º período letivo. Este tópico relacionado com avaliação das 

aprendizagens voltou a ser abordado noutras reuniões, nomeadamente a 17 de setembro, a 

propósito das provas de exame de equivalência à frequência, mas apenas pontualmente e 

como informação (ver Tabela 2). 

A apresentação e aprovação quer de relatórios circunstanciados quer de planos 

educativos individuais (PEI) de alunos com necessidades educativas especiais (NEE) 

foram assuntos abordados cinco vezes, das quais duas vezes integrados no ponto da OT 

designado “Outros assuntos”.  

Por seu lado, as questões relacionadas com o PAA foram agendadas três vezes: duas 

vezes no início do ano letivo (17.09) para definir as linhas orientadoras e aprovar o PAA e 

outra no final do ano letivo (22.07) com o objetivo de definir critérios de elaboração do 

PAA para o ano seguinte. Saliente-se ainda que diversas informações foram sendo 

prestadas ao longo do ano pelo coordenador do departamento curricular de matemática e 

ciências experimentais (MCE), ora dando a conhecer o modo como decorreram algumas 

atividades do PAA organizadas pelo Núcleo de Investigação em Astronomia da Cidadela 

                                                             

96
 No ponto da OT “Informações” foi apresentada uma proposta de critérios de avaliação para casos 

específicos, solicitada a reavaliação da decisão tomada anteriormente em relação à nomenclatura a 

utilizar na classificação dos testes de avaliação e sugeridas alterações nos procedimentos 

relacionados com as grelhas de registo da avaliação das aprendizagens. 
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(NIAC) ou prémios atribuídos pela excelência do trabalho realizado por alguns alunos, ora 

sublinhando outras atividades que se iriam realizar brevemente nesse mesmo âmbito. Para  

Tabela 2: A agenda do CPedago 

Data da 

reunião 
Ordem de Trabalhos (OT) 

09.09 

Informações 

Critérios de avaliação 

Nomenclatura dos testes 

Aprovação da constituição das turmas 

Aprovação do calendário escolar do pré-escolar e 1º ciclo 
Aprovação da planificação das AEC 

17.09 

Informações (inclui: aprovação de uma proposta de uniformização de critérios de avaliação para 

alunos das turmas de percursos alternativos; reavaliação da decisão relativa à nomenclatura dos 

testes; sugestão de alteração do procedimento de entrega das grelhas de avaliação dos diretores 

de turma com o respetivo parecer do CPedago) 

Linhas orientadoras do PAA 

22.10 

Informações 

Aprovação do PAA 

Avaliação docente 

Outros assuntos (inclui: Apresentação de documento intitulado ‘Orientações de gestão 

Pedagógica para os Cursos Profissionais’ e apresentação de seis relatórios circunstanciados) 

26.11 

Informações 

Análise do documento de transferência de competências do Ministério da Educação e Ciência 

para a autarquia 
Outros assuntos (nada foi tratado neste ponto) 

14.01 

Informações 

Análise dos resultados da avaliação sumativa do 1º período 

Outros assuntos (inclui: aprovação de PEI de alunos com NEE) 

04.03 

Informações 

Concurso de professores 

Aprovação dos programas individuais dos alunos com NEE 

Outros assuntos (inclui: problema relacionado com a divulgação das avaliações intercalares e 

elaboração de planos de recuperação de alunos) 

15.04 

Informações 

Análise das avaliações do 2º período 

Outros assuntos 

06.06 

Informações 

Critérios de avaliação das aprendizagens para 2015/2016 

Aprovação dos Planos Educativos Individuais (PEI) dos alunos com NEE 

Outros assuntos (inclui: apresentação de proposta de constituição de grupos de nível na disciplina 
de Matemática; informação sobre o modo como o GR 500 geriu as ausências de docente com 

licença de parto que não foi substituída; pedido de presença dos docentes na Gala anual 

organizada pelo CP de Multimédia) 

03.07 

Informações 

Critérios de avaliação das aprendizagens para 2015/2016 

Definição dos tempos letivos para 2015/2016 

Aprovação dos PEI dos alunos com NEE 

22.07 

Informações (Inclui diversos aspetos relacionados com o PAA, nomeadamente o balanço das 

atividades realizadas pelo Gabinete de Integração do Aluno (GuIA), apresentação do projeto 

TabCid7 e questões relacionadas com ambos os assuntos) 

Critérios de avaliação das aprendizagens para 2015/2016 

Proposta de critérios de formação de turmas 

Critérios de distribuição de serviço letivo e não letivo 
Critérios para o PAA de 2015/2016 
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além disso, na ata da reunião de 3 de julho, regista-se uma proposta de projeto a integrar o 

PAA cuja apresentação pelo seu proponente (elemento externo ao CPedago) foi feita 

previamente ao primeiro ponto da OT
97

. 

Um aspeto a sublinhar no que respeita à OT das reuniões do CPedago de 2014/2015 

é a visibilidade dada ao ponto das informações. Avaliando o grau de importância deste 

momento de reunião pelo espaço que a sua redação ocupa na ata―em média, cerca de 39% 

da ata respeita ao ponto da OT designado por “Informações”― pode-se afirmar que lhe foi 

atribuído bastante relevância.  

As informações 

Efetuada uma análise às 87 informações prestadas nas 10 reuniões de CPedago cujas atas 

integram o corpus de análise, verifica-se que 67 (77%) foram apresentadas pelo diretor do 

agrupamento
98

, que por inerência é o presidente da reunião, e 15 informações (17%) foram 

dadas pelo coordenador do departamento de MCE, das quais já se referiram algumas.  

Várias afirmações proferidas por este último membro do CPedago comportam 

preocupações, levantam problemáticas, e solicitam atuações em conformidade, 

nomeadamente sobre (a) a equidade na utilização do crédito horário do agrupamento para 

projetos (26.11), (b) o respeito pelas orientações dadas pelo departamento MCE sobre a 

mancha horária da componente prática das disciplinas de Biologia e Geologia e Física e 

Química A (26.11), (c) o deficiente acesso à Internet na sala do NIAC (22.10), (d) a 

necessidade de elaborar o regimento do CPedago (22.10), e (e) a análise que precedeu à 

proposta de abertura de novos cursos profissionais (04.03). Todavia, também se verifica o 

registo de um elogio ao trabalho realizado pela direção a respeito do processo de abertura 

do ano letivo. 

Pelo presidente das reuniões foram prestadas informações respeitantes à atividade do 

diretor ou da direção no âmbito das suas competências, bem como referidas as atribuições 

ao agrupamento. Assim, de acordo com os registos das atas, foram mencionados, por 

exemplo, as 30 horas de crédito concedidas ao agrupamento pelo seu papel na redução do 

abandono escolar, o número de assistentes operacionais e administrativos que o 

Agrupamento iria receber pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, a 

autorização para abrir uma turma do 10º ano de Ciências Socioeconómicas, o número de 

docentes colocados por concurso nacional, prémios atribuídos a alunos/turmas em 

concursos.  

Ficaram, também, registados diversos aspetos sobre processos e problemáticas 

internas inerentes ao funcionamento do agrupamento, designadamente a respeito de: (a) 

colocações/ substituições/rescisões de docentes; (b) iniciativas tomadas pela direção a 

pedido de entidades externas, como sejam a apresentação de uma proposta de rede 

escolar
99

 e o alojamento de participantes no campeonato IBERCUP 2015; (c) referência ou 

                                                             
97

 Note-se que os critérios de elaboração do PAA foram agendados posteriormente.  
98

 Três delas inseridas noutros pontos da OT. 

99 A proposta apresentada suscitou algumas reticências da parte da coordenadora do departamento 

de MCE, as quais não estão devidamente clarificadas em ata. 
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sínteses de reuniões realizadas com a autarquia, com representantes do Ministério da 

Educação e Ciência, com escolas do concelho de Cascais, com o Centro de Formação de 

Escolas do Concelho de Cascais, entre outras entidades. Foram, também, abordados: o 

processo de transferência de competências na área educativa para as autarquias, a 

transferência de uma sala de ensino estruturado para este agrupamento, cuja possibilidade 

suscitou “profundas reticências” entre os restantes membros do CPedago, e o calendário do 

processo de avaliação do desempenho docente. 

Por último, sublinham-se dois aspetos. O primeiro prende-se com o facto de, neste 

ponto da OT, surgirem registos de solicitações do diretor apresentadas em reunião (17.09; 

14.01) ou lembretes (06.06). Um segundo aspeto tem a ver com o facto das informações, 

por um lado, não se terem confinado ao espaço que lhes foi atribuído, pois algumas 

informações emergiram, também, no âmbito de outros pontos da OT (17.09,15.04 e 22.07); 

por outro lado, sucedeu o inverso, ou seja, o ponto da OT não se confinou apenas a 

informações, uma vez que foram também apresentadas propostas, efetuados balanços, 

emitidos pareceres e, em alguns casos, tomadas decisões acercas das mesmas (17.09, 22.07 

e 04.03)
100

.  

A avaliação das aprendizagens dos alunos 

No que respeita a outros pontos da OT regista-se uma preocupação do CPedago em aspetos 

relacionados com avaliação das aprendizagens dada a frequência com que os assuntos em 

torno desta temática foram agendados.  

Numa análise mais focalizada nestas questões observa-se que a atenção parece ter-se 

centrado nos critérios de avaliação e em procedimentos relacionados com a forma de 

registo da informação recolhida. No entanto, não se encontrou nas atas uma abordagem 

aprofundada sobre estes tópicos. Aliás, os registos (09.09) indicam uma abordagem 

superficial e uma redação pouco clara, por vezes até confusa, no que respeita aos critérios 

de avaliação para 2014-2015 e à nomenclatura da classificação dos testes. Senão vejamos:  

Na referida ata pode ler-se, por exemplo: “Todos os grupos propuseram a 

manutenção dos critérios, mas o grupo de recrutamento de educação tecnológica não se 

manifestou e o departamento de Línguas alterou os pesos aos diferentes domínios […]”. 

Além disso, em anexo constam apenas as propostas dos grupos de recrutamento (GR) que 

integram os departamentos curriculares de MCE, Línguas, e Primeiro ciclo e Pré-escolar, 

não se tendo encontrado em ata qualquer referência explícita aos restantes departamentos 

                                                             
100 Referem-se, a título de exemplo, duas situações:  

─ no ponto da OT Informações da ata da reunião de 22.07.2015 são referidos o balanço que foi 

apresentado por um elemento convidado sobre o trabalho efetuado no âmbito do GuIA e a 

apresentação de uma proposta de projeto (TABCid7); 

─ Na ata da reunião de 17.09.2014, no espaço destinada a informações, o coordenador do 

departamento de MCE faz notar a necessidade de rever a nomenclatura dos testes 

argumentando com base em legislação recente, e com o facto de não ter havido consenso na 

reunião do CPedago em que o assunto havia sido tratado, impelindo, assim, o CPedago a 

tomar nova decisão: “O Conselho Pedagógico decidiu adotar a nomenclatura constante no 

diploma […]” 
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curriculares. Já em relação à nomenclatura dos testes, apesar das decisões estarem 

completas e bastante claras, só estão clarificados os pareceres dos GR 510 e 520, 

remetendo para anexo as propostas do departamento MCE, mas neste documento nada 

consta sobre este assunto. 

A propósito das designadas grelhas de registo, foram referidos os prazos de entrega e 

a quem deveriam ser entregues, mas nada se registou sobre o conteúdo e formato das 

mesmas e a razão de ser deste tipo de procedimento, que não parece ter sido consensual, 

pois o assunto voltou a ser levantado novamente duas vezes (17.09 e 14.01).  

Os critérios de avaliação para 2015/2016 foram definidos no final do ano letivo. 

Apesar de este assunto ter sido discutido em três reuniões consecutivas (06.06, 03.07 e 

22.07), a sequencialidade das abordagens, além de evidenciar morosidade no tratamento do 

tema, está confusa. Senão vejamos:  

Segundo a redação em ata, na reunião de 06.06 o diretor solicitou que os GR 

reunissem “com o objetivo de discutirem a uniformização de critérios de avaliação”, 

fundamentando o seu pedido em discrepâncias que, na sua opinião, estavam na origem dos 

elevados níveis de retenção. No entanto, o assunto foi discutido nessa mesma reunião (os 

termos da discussão não constam da ata) e os conselheiros fizeram recomendações. Na 

reunião de 03.07 foram apresentados e aprovados os critérios de avaliação das 

aprendizagens apenas para o ensino básico e, de acordo com a redação em ata, o diretor 

estabeleceu normas para elaboração dos critérios de avaliação das aprendizagens para o 

ensino secundário. Já a ata da última reunião do ano letivo do CPedago, realizada a 22.07, 

é extremamente superficial a este respeito: “foram entregues pelos diferentes grupos 

disciplinares e departamentos as diferentes propostas para análise, tendo sido aprovados na 

totalidade” ficando “apensos a esta ata os documentos[…]” os quais não integraram a ata 

arquivada na direção à qual tivemos acesso. 

Por sua vez, a análise e discussão dos resultados obtidos nas avaliações sumativas 

do 1º e 2º períodos foram temas tratados em duas reuniões (14.01 e 15.04, respetivamente). 

Em ambas, os resultados foram apresentados e sintetizados pelas coordenadoras do ensino 

básico e secundário e apresentados por ano, por turma e por disciplina. Nas duas atas 

encontraram-se poucas variações na análise efetuada e nos termos do debate. De entre os 

aspetos semelhantes destacam-se os seguintes:  

─ O sucesso obtido nas turmas dos cursos profissionais não foi assunto de análise; 

─ O detalhe da análise efetuada foi apresentada fundamentalmente na perspetiva do 

departamento de MCE, com a particularidade se focalizar essencialmente no ponto 

de vista dos GR 510 e 520
101

, não diversificando, significativamente, nem a forma 

                                                             

101
 De entre os aspetos focados são referidos nomeadamente:  

─ A necessidade de ser efetuada uma reflexão sobre os critérios de avaliação;  

─ O facto de no GR 510 terem sido “amplamente analisadas as causas” e dos docentes terem 

partilhado experiências “tendo em vista a adoção de estratégias possíveis”; 

─ Fatores limitativos de uma efetiva aprendizagem, tais como, “falta de estudo” (14.01, 

15.04), falta “de empenho” (14.01), “dificuldade de se concentrarem nas tarefas propostas 

em sala de aula” (14.01, 15.04), “funcionamento em blocos de noventa minutos”;  
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nem o conteúdo da sua apresentação que, aliás na ata de 14.01 é citação da 

coordenadora do departamento de MCE; 

─ Não se encontraram quaisquer comparações entre a avaliação interna e os resultados 

obtidos pelos alunos em exames ou provas finais.  

Aliás, a questão da avaliação externa (exame nacional) foi levantada pelo GR 520
102

 

unicamente a propósito do insucesso na disciplina de Matemática, o qual era um facto que 

obrigava a uma atenção redobrada sobre os resultados nesta disciplina por ser “nuclear” e 

“determinante para o prosseguimento de estudos” (14.01, 15.04), e, por conseguinte, 

“exige[ir] uma urgente reflexão por parte da escola” (14.01), em particular, “da 

nossa[CPedago] parte”, como é expresso na ata da reunião de 15.04. Este repto parece ter 

feito eco na reunião de 22.07 quando foi aprovado o Plano para o Sucesso da Matemática 

apresentado pelo GR 500; contudo, o CPedago não procedeu a uma reflexão sobre o 

assunto que fosse merecedora de registo em ata, nem tão pouco foram transcritas as 

propostas do GR de Matemática. A voz deste GR surgiu apenas na reunião de 14.01 numa 

frase curta e pouco clara, à qual se seguem afirmações proferidas pelo coordenador do 

departamento de MCE que, para além de conduzirem a juízos acerca do comprometimento 

de alguns docentes do GR 500, parecem evidenciar algumas dificuldades no exercício da 

função de supervisão pedagógica por parte do próprio coordenador de departamento 

curricular: 

 

As estratégias propostas pelo grupo de Matemática e que constam da ata de grupo 

foram apresentadas em Conselho Pedagógico Verificou-se que os docentes com 

maior insucesso não estiveram presentes nessa reunião de grupo, pelo que a 

Coordenadora considera necessário ouvir esses docentes e perceber se concordam 

com as estratégias que foram propostas. (Reunião do CPedago, 14.01)  

De entre os aspetos em que as análises mais se diferenciaram destacam-se situações 

pontuais, como sejam, o facto de na reunião de 14.01 ter sido registado uma referência, 

ainda que breve, às vozes dos docentes dos conselhos de turma e do professores do 1º ciclo 

veiculadas através do coordenador do secundário e do 1º ciclo, e na reunião de 15.04 a voz 

dos docentes do departamento de Línguas ter surgido em ata.  

                                                                                                                                                                                        
─ Estratégias propostas, designadamente a necessidade de “grande intervenção dos 

Encarregados de Educação junto dos seus filhos no sentido de acompanharem de perto os 

seus educandos” (14.01), “usar tempos de quarenta e cinco minutos com o objetivo de 

ensinar os alunos a desenvolver métodos de estudo e estimular a autonomia” (14.01, 
15.04), metodologia que deu “resultados positivos” (15.04);  

─ Propostas dos GR 520 e 500 que, segundo o coordenador do departamento MCE constam 

das atas dos respetivos GR, mas não são explicitadas nas atas deste corpus de análise. 

102
 Posição explícita deste GR na ata de 14.01. Um texto idêntico surge na ata de 15.04 na voz da 

coordenadora do MCE, não explicitando se se trata da sua opinião, da voz do departamento que 

representa, ou se é a voz de algum dos GR dentro do seu departamento.   
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Relativamente ao ponto de vista destes agentes, sublinham-se:  

─ A menção às estratégias apresentadas pelos conselhos de turma, apesar de não terem 

sido explicitadas na ata; 

─ A apresentação de uma proposta de apoio a alunos em tempo útil de “certas aulas” 

recorrendo a um segundo professor; 

─ A identificação das principais causas do insucesso a Português no 1º ano de 

escolaridade―“falta de maturidade dos alunos que entram na Escola com 5 anos”―, 

e do insucesso nos 2º, 3º e 4º anos na disciplina de Matemática―“complexidade dos 

programas”―; 

─ Uma referência ao projeto Fénix, como exemplo de boas práticas na recuperação de 

alunos com insucesso;  

─ A menção à importância de implementar estratégias que valorizem o papel do aluno 

na sua aprendizagem e nos resultados, nomeadamente o trabalho contínuo em sala de 

aula, o aumento da participação refletida nas diferentes atividades, a aquisição 

gradual de técnicas e métodos de estudo e a diversificação de momentos e 

instrumentos de avaliação;  

─ A apresentação de uma proposta de “criação de um grupo de trabalho que analisasse 

de forma rigorosa a questão da avaliação”;  

─ O realce colocado na necessidade de serem definidas “estratégias conjuntas, 

pensando a médio e a longo prazo”.  

A organização do ano letivo 

No âmbito da organização do ano letivo 2015/2016 foram abordados diversos assuntos, 

alguns dos quais relacionados com tópicos que se acabaram de referir. Assim, na reunião 

de 06.06, inserido em “Outros assuntos”, foi apresentada pelo coordenador do MCE e 

aprovada a constituição de grupos de nível na disciplina de Matemática do 6º ano e do 9º 

ano de escolaridade. Também, na reunião de 22.07 foi apresentado um conjunto alargado 

de propostas
103

, designadamente o aumento da carga horária em determinados anos, nas 

disciplinas de Português e de Matemática, a constituição de uma bolsa de professores para 

apoiarem os alunos do ensino secundário, a coadjuvância das aulas de expressão físico-

motora do 1º ciclo por professores do GR 620, a atribuição de um tempo conjunto do 

diretor de turma com os alunos nas turmas do 3º ciclo e dos cursos profissionais. Todavia, 

não se encontraram quaisquer registos de debate sobre estes assuntos, concluindo-se daqui 

que a abordagem foi superficial. 

Considerações sobre os aspetos formais das atas 

De seguida tecem-se algumas considerações sobre os aspetos formais das atas respeitantes 

às reuniões deste órgão no ano letivo 2014/2015. Desde logo, os aspetos que se sublinham 

e que decorrem da análise efetuada evidenciam a necessidade quer de uma maior disciplina 

                                                             

103
 Algumas destas propostas, listadas em ata, rementem para anexos que não foram apensos à ata. 
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no agendamento dos temas, quer no seu desenvolvimento durante a reunião, quer ainda um 

maior cuidado na redação da ata.  

Assim, destacam-se:  

─ Redação pouco clara de alguns parágrafos, em alguns momentos confusa e 

imperceptível
104

; 

─ Registos demasiado sintéticos limitando-se por vezes a mencionar os assuntos e os 

agentes
105

; 

─ Legislação incorretamente referenciada
106

; 

─ Informações fornecidas sem explicitar a sua origem
107

; 

─ Formas incorretas de explicitar a origem da informação
108

; 

─ Utilização de siglas ou acrónimos sem a devida explicitação
109

; 

─ Falta de clarificação de alguns termos pelo uso de aspas
110

; 

─ Ordem de trabalhos trocada no desenvolvimento do texto
111

;  

                                                             
104

 Destacam-se alguns exemplos: 

─ Na ata da reunião realizada a 09.09.2014 lê-se: “[…] os docentes deverão apresentar-    -

lhes previamente os critérios que serão avaliados”; nesta ata encontram-se, também, outras 
situações menos claras, designadamente a propósito dos critérios de avaliação: “Todos os 

grupos propuseram que os que foram utilizados no ano anterior se mantivessem. Ainda 

relativamente a este ponto a Conselheira […], referiu que no oitavo ano se alteraram 
apenas os pesos dados aos diferentes domínios e a conselheira […] informou que não tinha 

recebido a proposta do grupo de Educação Tecnológica”;  

─ Na ata da reunião realizada a 17.09.2014 verifica-se uma oscilação entre passado/presente 
pouco coerente; 

─  Na ata da reunião realizada a 04.03.2015 o nono parágrafo da segunda página da ata é 

incompreensível; 

─ Na ata da reunião realizada a 03.07.2015 regista-se que os critérios de avaliação do ensino 
básico foram aprovados nessa reunião, mas a entrega destes ficou de ser feita na reunião 

seguinte, juntamente com a aprovação dos critérios de avaliação do ensino secundário para 

serem anexados à ata desta reunião; 

─ Na ata de 22.07.2015 não se especifica que se trata apenas de critérios de avaliação das 

aprendizagens para os alunos do ensino secundário, uma vez que os do ensino básico já 

tinham sido aprovados; 

105 Destaca-se, neste aspeto, o ponto da OT da reunião realizada a 22.10.2014 relativo ao PAA e a 

redação do ponto dois da OT da ata da reunião de 04.03.2015. 

106
 Vejam-se, por exemplo, as atas das reuniões realizadas a 17.09.2014 e 04.03.2015. 

107 Designadamente na ata da reunião de 26.11.2014. 

108 Na ata datada de 09.09.2014 pode ler-se: “Os representantes de grupo informaram o Conselho 

Pedagógico […]”, assim como na ata da reunião realizada a 04.03.2015 “O Presidente da Câmara 

informou […]”. 

109
 Vejam-se por exemplo, as atas das reuniões realizadas a 22.10.2014 e a 14.01.2015. 

110 “disciplinas de estudo” (15.04). 

111 No ponto três da ata de 09.09.2014 é aprovada uma proposta que se prende com assunto do 

ponto dois; por sua vez, no ponto três da OT a ata remete para anexo que respeita a assunto do 
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─ Atas sem assinatura do secretário e do presidente da reunião
112

;  

─ Inexistência de frontispício e ata sem referência aos elementos presentes
113

; 

─ Formatação diferenciada ao longo da mesma ata sem motivo para tal
114

; 

─ Numeração de ata incorreta
115

; 

─ Utilização abusiva, embora pontual, do termo aprovar
116

; 

─ Inexistência de anexos referidos em ata
117

; 

─ Anexos à ata que não estão referenciados no corpo da ata
118

; 

─ Inexistência de abertura formal para a introdução de assuntos que não constam da 

OT
119

; 

─ Assuntos abordados num ponto da OT designado “Outros assuntos” sem a necessária 

abertura formal
120

; 

─ Assuntos abordados mas não agendados e inseridos em pontos da OT respeitantes a 

outra temática
121

. 

Composição e funcionamento do CPedago 

No CPedago de 2014/2015, para além do diretor, tiveram lugar um representante de cada 

um dos departamentos curriculares (MCE, Línguas, Expressões, Ciências Sociais e 

Humanas e 1º ciclo), o coordenador do ensino secundário, o coordenador do 2º e do 3º 

ciclos, um bibliotecário, um representante dos serviços de psicologia e orientação, um 

representante dos cursos profissionais, perfazendo um total de 11 elementos. Por um lado, 

esta composição, apesar de diferente da estabelecida no Regulamento Interno do 

Agrupamento (RI)
122

, denota uma preocupação em assegurar uma representação 

                                                                                                                                                                                        
ponto dois da OT. Também na ata de 22.10.2014 os assuntos parecem ter sido tratados numa ordem 

diferente da prevista, mas não houve qualquer registo justificando ou referindo este facto. 

112
 Por exemplo, as atas datadas de 17.09.2014, 06.06.2015 e 22.07.2015. 

113 Trata-se da ata de 17.09.2014. 

114
 Trata-se da ata de 26.11.2014. 

115
 Trata-se da ata de ata de 06.06.2015. 

116
 O termo adequado à situação seria parecer favorável (17.09). 

117
 Atas das reuniões realizadas a 03.07.2015 e 22.07.2015. 

118
 Atas das reuniões realizadas a 09.09.2014 e 22.10.2014. 

119
 Situação que se verificou quer na reunião de 03.07.2015: “Antes do período da ordem de 

trabalhos a professora [elemento convidado], apresentou uma proposta de projeto […]” quer na 
reunião de 06.06.2015 onde um membro do CPedago apresentou propostas de organização 

curricular com base em tempos letivos de 45 e de 50 minutos. 

120
 Situação que se encontrou nas atas da reuniões realizadas a 22.10.2014, 14.01.2015, 04.03.2015 

e 06.06.2015. 

121 Na ata datada de 06.06 no ponto da OT sobre “critérios de avaliação das aprendizagens” foram 

abordados tópicos relacionados com a organização do ano letivo. 

122 O RI (artigo 16º, p. 22) prevê uma composição que integra 13 elementos (se incluir um 

coordenador de projetos o qual, segundo este RI, deve ter lugar no CPedago sempre que o número 

de projetos em curso no agrupamento o justifique). 
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pluridisciplinar. Ainda assim, do nosso ponto de vista, não assegura uma representação das 

diferentes ofertas formativas, conforme estabelecido no ponto 1 do artigo 32. ° Decreto-Lei 

nº137/2012, de 2 de julho
123

, uma vez que o Pré-escolar e a oferta formativa de Percursos 

Alternativos não estão representados neste Conselho. Por outro lado, a redação das atas 

indicia uma tendência do CPedago para privilegiar o ponto de vista de alguns elementos. 

De acordo com as atas das reuniões, a produção discursiva do CPedago foi dominada 

basicamente por dois elementos: o diretor, no que respeita às informações, e o coordenador 

do departamento MCE; este último, na maior parte das vezes, priorizou as vozes de dois 

GR de entre os quatro GR que representava.  

Em 2014/2015 este CPedago reuniu, em reunião plenária, ordinariamente 10 vezes e 

nenhuma extraordinariamente. Apesar de ter reunido duas vezes nos meses de setembro e 

julho, não o fez com a regularidade prevista em lei e reforçada no RI
124

, ou seja, uma vez 

por mês.  

Considerações finais 

Em várias reuniões agendaram-se análises
125

. Em algumas, os registos em ata mostram ter 

sido feita uma apresentação cuidada dos assuntos, nomeadamente a respeito dos resultados 

das avaliações sumativas do 1º e do 2º período
126

; todavia, a análise e a discussão realizada 

não transpareceram, pois o que as atas evidenciam, frequentemente, são monólogos, ou 

seja, apenas análises individuais, apresentação de pontos de vista de alguns elementos 

presentes, sem revelar o debate e a discussão sobre os mesmos que se acredita, em boa fé, 

ter acontecido. Neste sentido, sublinha-se a necessidade de efetuar registos que evidenciem 

os termos da análise e do debate, bem como as notas conclusivas reforçando ou propondo 

reflexões ou alterações de estratégias tendo em vista a eficácia dos procedimentos e dos 

resultados.  

 De qualquer modo, as realizações do CPedago, neste ano letivo 2014/2015, parecem 

ter ficado significativamente aquém das suas possibilidades. O tema que prendeu mais a 

sua atenção foi o da avaliação das aprendizagens, designadamente sobre critérios gerais da 

avaliação dos alunos. No entanto, do nosso ponto de vista, em termos conceptuais, este 

tópico necessita de uma reflexão mais aprofundada que, aliás, se sabe ter sido já iniciada 

em 2015/2016 e generalizada ao agrupamento. 

 Aspetos fundamentais, tais como: (a) “propor aos órgãos competentes a criação de 

áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem como as respetivas 

estruturas programáticas”
127

; (b) “Definir princípios gerais nos domínios da articulação e 

                                                             

123
 Publicado em Diário da República, 1ª série―Nº 126. 

124
 Ponto 1, artigo 34.º do Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho e artigo 17.º do RI. 

125
 Entendendo-se por análise que o objetivo seria analisar e discutir determinado tema/assunto. 

126 Não se encontraram evidências de ter havido uma reflexão que tivesse entrado em linha de conta com a 

avaliação externa das aprendizagens.  

127 Previsto na alínea f) do artigo 33º. do Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho. Note-se que 

abriram-se turmas de Percursos Alternativos, nomeadamente no 7º ano os quais contemplam uma 

área sobre a qual o CPedago tinha competência para intervir, mas não a exerceu. 
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diversificação curricular, [...]”
128

 aspeto que se revelou importante debater, uma vez que 

foi apresentada superiormente uma proposta de abertura de novo curso Profissional de 

nível secundário (sem que o CPedago tivesse sido ouvido), a qual foi contestada numa 

reunião deste órgão
129

; (c) elaborar uma proposta de projeto educativo, uma vez que o 

Agrupamento ainda não possuía um projeto educativo
130

; (d) “elaborar e aprovar o plano 

de formação e de atualização do pessoal docente”
131

, conciliando as necessidades 

profissionais identificadas pelos docentes com as necessidades do agrupamento. Outros 

assuntos, como sejam, “adotar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos”
132

 e 

“Analisar e pronunciar-se sobre as informações-exames de escola e proceder à sua 

aprovação”
133

, também, não foram abordados.  

  O facto de o CPedago ser “o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 

orientação educativa […] nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente”
134

, 

confere-lhe um papel de regulação do processo educativo que é fundamental para garantir 

a coerência do projeto educativo do agrupamento e a qualidade pedagógica oferecida pelo 

agrupamento de escolas. Compreende-se, assim, a importância da apresentação em reunião 

de CPedago de propostas de implementação de projetos pelos próprios proponentes, na 

qualidade de elementos convidados, como de facto aconteceu, embora esporadicamente, e 

sem a necessária programação.  

 No âmbito das competências do CPedago definidas no artigo 33º do Decreto-Lei 

suprarreferido e reforçadas no RI (artigo 15.º), este Conselho pode ir mais além, ou seja, 

trabalhar em rede com as várias escolas que constituem o agrupamento e com instituições 

superiores vocacionadas para a formação e a investigação; ser ele próprio a “propor o 

desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação […]” 
135

 que 

favoreçam a investigação-ação, a prática reflexiva e a profissionalização interativa, 

incentivando, assim, o desenvolvimento profissional e a implementação de processos de 

mudança. 

 

 

 

 

                                                             

128
 Alínea g), do artigo 33.º do Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho. 

129
 Na ata de 04.03.2015 regista-se a contestação de um membro do CPedago sobre o motivo que 

esteve na base da opção apresentada à DGesTE. 

130
 Competência prevista na alínea a) do artigo 33.º do Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho. 

131
 Alínea d) do Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho. 

132
 Alínea h), do artigo 33.º do Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho. 

133
 Alínea o) do artigo 15º do RI). 

134
 Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho, pp. 3357-3358. 

135
 Conforme previsto no Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho, p. 3358. 
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ANEXO F 

Medidas disciplinares aplicadas aos alunos em 2014/2015 

RELATÓTIO PARCELAR 

Em 2014/2015 foram aplicadas pela direção do Agrupamento 109 medidas disciplinares 

corretivas e sancionatórias, na sequência de 72 ocorrências que envolveram 83 alunos e 

ainda todos os alunos de duas turmas (uma turma do 6º ano e outra turma do 1º ano do 

curso profissional de Técnico de Turismo)
136

.  

O 8º ano de escolaridade foi o ano em que foram aplicadas mais medidas 

disciplinares (32) e o que envolveu mais alunos (24). Seguiu-se-lhe o 7º ano de 

escolaridade, com 17 medidas aplicadas e 13 alunos envolvidos. Já no 1º ciclo e no 12º ano 

não foram aplicadas quaisquer medidas disciplinares (veja-se Gráfico 3). Dezassete alunos 

reincidiram em comportamentos incorretos dos quais resultaram sanções disciplinares. 

 

 

Gráfico 3: Medidas disciplinares aplicadas em 2014/2015 

No Gráfico 4 apresenta-se a distribuição do número de alunos de cada turma do 

ensino básico que foram alvo de aplicação de medidas disciplinares. Exceptuando a turma 

do 9ºD, todas as outras turmas do 2º e 3º ciclo integraram alunos que se envolveram em 

                                                             
136

 Por uma questão de simplificação da redação, estes dois casos—cuja infracção foi sujar a sua 

sala de aula e que tiveram como sanção disciplinar a medida corretiva, prevista na alínea c) do 
artigo 26.º da Lei nº51/2012, de 5 de setembro que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 

realização de tarefas e atividades de integração na escola—não se incluíram no tratamento que se 

segue.  
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ocorrências que culminaram na aplicação de medidas disciplinares. A turma B do 8º ano 

distinguiu-se das restantes pelo número de alunos envolvidos nestas situações (15). 

 

 

Gráfico 4: Distribuição por turma dos alunos do ensino básico que foram alvo de 

   medidas disciplinares. 

A maioria das ocorrências que conduziu à aplicação de medidas disciplinares (48, ou 

seja, 67%) sucederam em sala de aula e deveram-se a perturbação sistemática do 

funcionamento normal das aulas, falta de respeito ao(s) professor(es), ou não cumprimento 

das orientações dadas. As restantes ocorrências deram-se no recinto escolar da escola sede, 

no exterior da própria escola, no refeitório, na sala de gestão de conflitos, ou foram 

despoletadas por uso indevido dos media sociais (facebook e outras redes sociais). De 

qualquer modo, é de sublinhar que em algumas situações, como a que envolveu 15 alunos 

da turma B do 8º ano, cuja medida corretiva aplicada (um tempo de atividades de 

integração na escola) não foi cumprida (mas cujo facto não parece ter tido consequências), 

não foi possível detetar o queixoso, o tipo e o local da ocorrência.   

No total foram aplicadas 69 medidas corretivas (realização de tarefas e atividades de 

integração na escola ou na comunidade), 6 repreensões registadas, 83 dias de suspensão 

efetiva (numa média de 1,8 dias por aluno) e 69 dias de suspensão suspensa (dos quais só 

em dois casos se tornou efetiva por aplicação de outra medida disciplinar sancionatória). 
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ANEXO  G 

Questionário aplicado aos alunos do 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário 

O Agrupamento de Escolas da Cidadela encontra-se a realizar o seu processo de autoavaliação. 
Neste âmbito, solicitamos e agradecemos a tua colaboração respondendo com sinceridade e de 

forma completa ao presente questionário. As respostas são confidenciais e destinam-se apenas a 

tratamento estatístico. 
 

Ano de escolaridade: ______  Turma: ______   Idade: ______  Sexo:  F ⃝       M ⃝ 

 Nº:_________ 

1. O português é a tua língua materna?  Sim ⃝  

 
  

Não ⃝ Qual: ____________________________ 

2. Com quem vives habitualmente? _________________________________________________ 

3.   Quantas horas costumas dormir por dia, durante a semana: 

Menos de 6 horas   6 a 8 horas 

 

  8 a 10 horas  Mais de 10 horas  

4.  Em casa falas sobre a escola (aulas, colegas, professores, matérias, acontecimentos, …): 

Frequentemente   Às vezes   Raramente   Nunca  

          

5.  Indica a(s) disciplina(s) que  Mais gostas:  __________________________________ 

  Menos gostas: __________________________________ 

6. O que consideras que mais contribui para o insucesso escolar dos alunos: 

Matérias difíceis   Desinteresse pela disciplina   Falta de atenção/concentração  

Dificuldades em compreender o professor   
Indisciplina na sala de aula   

Falta de estudo  

 

7. Consideras-te um aluno:  Muito Bom  Bom  Médio  Fraco  
 

8.  O que pensas fazer quando concluíres a escolaridade obrigatória (12º ano):     

 Ficar por aí e procurar trabalho  Prosseguir os estudos num curso técnico-profissional  

 Prosseguir estudos superiores num curso científico   Ainda não pensei sobre isso  

 

9.  De um modo geral, gostas de estudar?   Sim   Não  

 

10. O que costumas fazer nos tempos livres?    

 Ouvir música   Ler  Usar o telemóvel (enviar SMS, jogar, …)  

 Jogar futebol   Ir a festas  Usar facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp  
 Fazer outro desporto   Ver televisão  Jogar computador, playstation ou wii  

 Estar no Youtube    Tirar fotos  Brincar  

 Estar com os amigos   Ir ao cinema  Passear  
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11.  Quando estudas? 

 Diariamente   Só em véspera de testes Raramente  Nunca   

 
12.  Onde costumas estudar? Em casa  Quem ajuda? Na escola (after school)  

 Na escola   Família  
    Na explicação  

13.Que profissão gostarias de ter? _______________________________________________ 
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ANEXO H 

Questionário aplicado a todos os encarregados de educação dos alunos do 

Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas da Cidadela encontra-se a realizar o seu processo de autoavaliação. 
Neste âmbito, solicitamos e agradecemos a vossa colaboração respondendo com sinceridade e de 

forma completa ao presente questionário. A recolha de dados refere-se à mãe, ao pai e ao 

encarregado(a) de educação do(a) aluno(a).As respostas são confidenciais e destinam-se apenas a 

tratamento estatístico. 

Ano de escolaridade do(a) aluno(a): ______ Turma do(a) aluno(a): _________ Nº:________ 

1. Para cada um dos elementos (pai, mãe e encarregado(a) de educação) indique a idade e a 

nacionalidade, e assinale o nível de escolaridade máximo obtido. 

 
Mãe  Pai  

Encarregado 

de Educação 
 

Idade       

Nacionalidade       

N
ív

el
 d

e 
es

co
la

ri
d
ad

e 1º ciclo       
2º ciclo ou 3º ciclo       
Ensino secundário       
Licenciatura       
Pós graduação       
Mestrado       
Doutoramento       
Outro       

 

2. Para cada um dos elementos (pai, mãe e encarregado(a) de educação) indique a profissão. 

Profissão: 

Mãe  Pai  
Encarregado(a) de 

Educação 

___________________ 

 

___________________ 

 

__________________ 

 
3. Para cada um dos elementos (pai, mãe e encarregado(a) de educação), assinale a situação na 
profissão. 
 

 Mãe 
 

Pai 
 Encarregado(a) 

de Educação 

Empregado(a)      

Desempregado(a)      

Aposentado (a)      

4. Qual a língua que utiliza para comunicar com o(a) seu/sua educando(a): 

 

Mãe  Pai  
Encarregado(a) de 

Educação 

__________________ 

 

____________________ 

 

__________________ 
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ANEXO I 

Questionário aplicado ao corpo docente do 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CIDADELA 

Questionário – Autoavaliação do Agrupamento 

Encontra-se em curso neste Agrupamento um processo de autoavaliação. Neste âmbito e 

em conformidade com os deveres gerais dos docentes, designadamente o dever de 

“participar nas actividades de avaliação da escola” (alínea g, ponto 2, artigo 10º do 

decreto-lei nº41/2012, de 21 de fevereiro), solicitamos a sua colaboração respondendo com 

sinceridade e de modo completo às questões que a seguir lhe colocamos. Desde já, 

agradecemos sua participação. 

O inquérito mediante questionário é um dos métodos de recolha de informação 

privilegiados neste processo de autoavaliação da escola. O presente questionário incide 

especialmente sobre o funcionamento das estruturas de gestão intermédia do Agrupamento 

e o papel do docente na comunidade restrita em que se encontra inserido (o grupo de 

recrutamento).  

A informação obtida no presente questionário será analisada estatisticamente. De qualquer 

modo, necessita de ser cruzada com informação recolhida e tratada com recurso a outras 

técnicas que se encontram em andamento, nomeadamente análise documental e entrevistas 

em focus grupo. Neste sentido, é importante que também dedique atenção ao 

preenchimento de um conjunto de dados que em muito contribuirão para uma análise mais 

aprofundada das problemáticas em estudo. Na verdade, em determinados casos, estes 

dados iniciais podem facilitar a identificação do docente inquirido. No entanto, as suas 

respostas serão sempre tratadas de modo confidencial. Os resultados obtidos procurarão 

refletir a perceção de grupo ou comunidade e não opiniões individuais. 

DADOS PRELIMINARES: 

Idade: _____________    Género:    F  M 

Indique a sua situação profissional nesta Escola: 

Integrado(a) num grupo de recrutamento. Indique a sua designação: _________     

Técnico(a) especializado em exercício de funções docentes. 

Número de anos, seguidos ou interpolados, em exercícios de funções nesta escola: ______ 

(considere 1 o presente ano letivo) 

Número de anos na profissão docente: __________________  

Vínculo à profissão docente:  
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Quadro deste agrupamento     QZP   Contratado(a) 

Quadro de outro agrupamento (em destacamento neste agrupamento de escolas)  

Indique o(s) cargo(s) que desempenha na escola (diretor de turma, representante de grupo, 

coordenador de departamento, diretor de curso profissional, coordenador de ciclo, 

bibliotecário(a), coordenador de ano/disciplina, membro do Conselho Pedagógico, membro 

do Conselho  Geral, etc.): __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Níveis de escolaridade que lecionou em 2014/2015:        1º ciclo         2º ciclo 

       3ºciclo     ensino secundário 

QUESTIONÁRIO:   

1. Assinale o tipo de formação que realizou nos últimos três anos (2012/2013, 2013/2014 e 

2014/2015): 

 Formação académica. Indique o grau e a respetiva designação_______________ 

 ________________________________________________________________ 

Formação contínua. Indique a designação de cada formação realizada e o 

respetivo número de horas: 

______________________________________________horas:_____________ 

______________________________________________horas: _____________ 

______________________________________________horas: _____________ 

______________________________________________ horas:_____________ 

 

2. Na data presente está a fazer formação?     Sim    Não 

 Em caso afirmativo indique a sua designação: _________________________________ 

3. Sente necessidade de investir mais na sua formação?     Sim    Não 

 

4. Considere a necessidade de efetuar formação.  

De entre as seguintes opções, assinale as cinco áreas que, no seu caso, consideraria mais 

pertinentes.  
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Área disciplinar (científica, didática e metodológica); 

TIC (aplicadas à didática, e.g. quadro interativo, software específico, …) 

TIC (word, excel, powerpoint, …) 

Literacia da informação (pesquisa, avaliação da informação e uso ético da 

informação) 

Gestão de conflitos 

Dinâmica de grupo 

Liderança intermédia  

Supervisão pedagógica  

Políticas educativas 

Processos administrativos 

Comunicação 

Trabalho colaborativo de âmbito interdisciplinar 

Investigação em educação 

Primeiros socorros 

Outra. Indique qual _________________ 

5. Reportando-se ao ano 2014/2015, reflita sobre o seu contributo em cenários de trabalho 

colaborativo com colegas do seu agrupamento de escolas/escola.  

 De seguida, explicite algumas situações que exemplifiquem o seu contributo.  

1ª situação 
 

 

2ª situação  

3ª situação  

4ª situação  

5ª situação 
 

 

 

6. Relativamente a cada uma das situações referidas no ponto anterior indique o papel 

desempenhado pelo representante do seu grupo de recrutamento. Caso não tenha 

integrado, em 2014/2015, um grupo de recrutamento, indique o papel desempenhado 

pelo(s) diretor(es) de curso profissional.  

(Assinale com X a(s) opção(ões) adequada(s)) 



112 

 

 

 

 

      

 

 

 
Promoveu Participou Supervisionou 

Tomou 

conhecimento 

1ª situação     

2ª situação     

3ª situação     

4ª situação     

5ª situação     

 

7. Caso no ano transato tenha lecionado no 

Agrupamento de Escolas da Cidadela, 

identifique o modo como foram tratadas as 
atividades a seguir mencionadas nesse ano 

letivo (2014/2015). 
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1A 
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equipamentos ou instalações da escola      

 

1B gestão pedagógica  e/ou administrativa       

 

1C clima (relacionamento interpessoal), 

dentro ou fora da sala de aula      

 

1D 
distribuição de serviço docente      

 

1E gestão de cargas horárias de docentes, de 

disciplinas, de projetos, etc.      
 

1F avaliação do desempenho docente      

 

1G Outro(s). Qual?      

 

2 
Planeamento e/ou seleção e/ou 

elaboração/preparação de materiais 

pedagógicos/didáticos       

3 Discussão sobre estratégias de diferenciação 

pedagógica e análise de casos específicos       

4 (Re)definição de estratégias a implementar nas aulas       

5 Organização e/ou planeamento de medidas de apoio 

educativo       

6 Planeamento de atividades a integrar no plano anual 

de atividades       

7 Avaliação do cumprimento do plano anual de 

atividades       
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8 Planeamento e/ou elaboração de testes ou de 

outros instrumentos de avaliação       

9 Definição de critérios de avaliação, formas de 

registo e de divulgação       

10 Aferição de propostas a apresentar nos conselhos 

de turma       

11 Tratamento, análise e discussão de resultados dos 

alunos        

12 Avaliação da eficácia das estratégias de ensino e 

aprendizagem utilizadas       

13 Identificação de necessidades de formação dos 

professores       

14 Partilha de conhecimentos e/ou técnicas 

adquiridas em formação       

15 Análise e discussão de dados recolhidos e/ou de 

pesquisas efetuadas        

16 
Análise do cumprimento de programas       

17 
Planeamento e aspetos organizativos relacionados 

com a avaliação externa de alunos ou provas de 

recuperação de módulos em atraso       

18 
Outro. Qual?       
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PASSOS-CHAVE PARA UMA REUNIÃO 
 

 BEM SUCEDIDA 
 
 

Introdução 
1º passo - Necessidade da reunião 
2º Passo - Preparação da reunião    
3º Passo - Ordem de trabalhos 
4º Passo – Convocatória 
5º Passo - Abertura da reunião 
6º Passo - Condução da reunião 
7º Passo - Participação na reunião 
8º Passo - Conclusões e encerramento 
9º Passo – Acompanhamento dos resultados da reunião 
Bibliografia e fontes 

 
 
 
 
Introdução 
 
O presente texto visa apoiar a organização e o desenvolvimento do trabalho das escolas. A 
adequada preparação e condução de uma reunião é condição do seu sucesso e da obtenção 
dos resultados pretendidos, ao mesmo tempo que permite uma gestão mais eficaz do tempo 
por parte dos órgãos competentes e dos participantes envolvidos. 
 
Este trabalho constitui um instrumento de auxílio para todos os que o queiram livremente 
utilizar. Boas reuniões!     

 
 

1º passo - Necessidade da reunião 
 
As reuniões são necessárias para mobilizar ideias e energias, para coordenar actividades e para 
atingir desempenhos colectivos. Contudo, fazer uma reunião absorve vários tipos de recursos, 
e não apenas o recurso raro que é o tempo, o que implica, por isso, um dispêndio considerável 
que tende a passar despercebido.  
 
A primeira questão geral a colocar-se é a de saber se o tema ou assunto justifica a realização 
da reunião ou se ela é dispensável. Em caso de se justificar a realização da reunião, importa 
desde logo estabelecer os objectivos e os resultados a que se quer chegar, definir o tipo e 
número de participantes, fixar a duração, a hora e o local da mesma. 
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2º Passo - Preparação da reunião    
 
Uma reunião eficaz não se improvisa, precisa de ser cuidadosamente preparada. 
 
Estabelecida a necessidade da reunião, importa escolher o tipo de reunião. 
 
Há vários tipos de reuniões, consoante os objectivos a atingir: 
 

 Reunião de informação, de formação ou de sensibilização; 

 Reunião de discussão e debate, vulgarmente chamada ”reunião de trabalho”, para 
programação de actividades futuras, troca de pontos de vista, procura de um acordo 
ou, simplesmente, produção de ideias; 

 Reunião de consulta, de negociação, de resolução de problemas, de validação de 
situações e de tomada de decisões. 

 
A preparação de uma reunião é um trabalho exigente, mas essencial para o sucesso, na 
medida em que pressupõe um conjunto diversificado de acções que obedeçam aos princípios 
seguintes: 
        

 Planificar as reuniões segundo as necessidades; 

 Escolher o tipo de reunião de acordo com os objectivos e os grupos visados; 

 Dirigir uma reunião eficazmente em função de objectivos concretos e de 
resultados mensuráveis;  

 Exercer a liderança através da animação e da dinâmica do grupo; 

 Saber gerir espaços, assegurar a organização do material e dos instrumentos 
de apoio; 

 Estabelecer uma lista de controlo de tarefas:  
 Fixação clara dos objectivos e dos resultados a atingir; 
 Elaboração de uma ordem de trabalhos anotada a enviar com o 

respectivo convite ou convocatória a todos os participantes; 
 Programação da condução de cada assunto, segundo um esquema de 

apresentação, justificação, diálogo e decisão; 
 Designação de relator para elaboração da acta; 
 Reserva da sala e marcação do dia, hora e local; 
 Definição da composição da mesa de presidência; 
 Disponibilização de bebidas, se for caso disso; 
 Entrega de lista de participantes externos ao pessoal da recepção, PBX 

e parque de estacionamento; 
 Verificação do funcionamento dos equipamentos e preparação do 

restante material de apoio. 
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3º Passo - Ordem de trabalhos 
 
Para além da habitual ordem de trabalhos, poderá ser preparada uma ordem de trabalhos 
anotada, que incluirá: 

 Descrição sucinta dos objectivos e dos resultados globais a alcançar; 

 Indicação dos diversos assuntos a tratar em cada etapa, com previsão da duração total 
da reunião e de cada ponto da agenda; 

 Priorização dos temas, prevendo aqueles que possam ser retirados em caso de falta de 
tempo; 

 Menção dos documentos a ler previamente e, eventualmente, dos documentos a 
trazer ou a apresentar; 

 Referência à atribuição de trabalho preparatório a determinados participantes. 
 
Uma ordem de trabalhos deverá: 
 

 Ser enviada atempadamente aos destinatários; 

 Motivar a participação dos participantes; 

 Incentivar a preparação por parte de cada participante. 
 
 
 
 
 

4º Passo – Convocatória 
 
Da convocatória ou convite deve constar informação sobre: 

 Data e local da reunião; 

 Hora de início e de conclusão; 

 Agenda anotada, eventualmente acompanhada de documentos e/ou de informação 
de contexto;  

 Resultados esperados; 

 Participantes. 
 
Na fase de preparação poderá ser importante: 

 Enviar a convocatória por correio electrónico, com vista à agilização de todo o 
processo de organização e preparação da reunião; 

 Telefonar aos convocados/convidados com a antecedência de um ou dois dias, a fim 
de garantir a sua participação; 

 Enviar um convite pessoal de modo a garantir a presença específica de um 
participante. 
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5º Passo - Abertura da reunião 
 
O presidente, moderador ou facilitador: 

 
 Inicia a reunião à hora marcada, dá as boas-vindas e agradece o tempo disponibilizado 

pelos participantes; 

 Pede aos presentes, se for caso disso, para se apresentarem ou, no caso de um grupo 
grande, refere a diversidade e heterogeneidade dos participantes fazendo-os sentir 
confortáveis e motivados para participarem e alcançar um objectivo comum; 

 Não perde tempo com a aprovação de actas anteriores, apresenta claramente os 
objectivos da reunião, faz aprovar a agenda e expõe os respectivos pontos, recorda os 
resultados a que se quer chegar, explicita o método de trabalho, sublinha a duração 
prevista da reunião e informa sobre aspectos práticos de organização; 

 Avisa se haverá registo, acta ou relatório, indicando previamente o relator ou 
secretário da reunião; 

 Sublinha a necessidade de se ser conciso nas intervenções; 

  Faz uma breve abertura, moderando o excesso de entusiasmo, insistindo na 
circunscrição aos temas centrais da agenda e exprimindo firmeza e segurança. 

 
 

6º Passo - Condução da reunião 
 
O presidente ou moderador é um elemento central para o sucesso da reunião. 
 

Ao presidente ou moderador compete: 
 

 Congregar a atenção dos participantes e envolvê-los no clima da reunião; 

 Facilitar a troca de pontos de vista, assegurar a participação de todos e, 
sempre que se justifique, dar um contributo sobre o tema a ser tratado; 

 Assegurar a organização das intervenções e a objectividade dos contributos; 

 Gerir o tempo, alocando-o aos diferentes pontos da agenda, evitando desvios 
à ordem de trabalhos e deixando cair pontos da agenda, se for caso disso; 

 Dinamizar a reunião, mostrando flexibilidade sobre tópicos controversos ou 
questões de difícil acordo; 

 Mobilizar o máximo de opiniões individuais para o espaço colectivo; 

 Formular posições de consenso ou pedir a um dos participantes que apresente 
uma posição que reflicta a posição geral do grupo; 

 Sintetizar cada um dos pontos da agenda tratados, salientando os pontos de 
consenso adquiridos e elencando os obstáculos apontados; 

 Assegurar que sejam tomadas todas as decisões necessárias; 

 Terminar com uma síntese com menção expressa dos resultados alcançados e 
evitar que a reunião termine sem tomar decisões ou sem definir prazos e 
responsabilidades.   
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7º Passo - Participação na reunião 
 

O desempenho do presidente ou moderador e dos participantes são os pilares do êxito da 
reunião. Ao participante na reunião compete: 
 

 Antes da reunião: 
 

 Analisar os documentos recebidos com a convocatória;   

 Equacionar o modo como irá intervir activamente;  

 Recolher informações que sejam úteis para o sucesso da reunião; 

 Produzir algum apontamento importante. 
 
 

Durante a reunião:  
 

 Tomar notas sobre dúvidas e pontos importantes; 

 Intervir de modo claro e conciso sobre os temas da agenda, focando o seu 
contributo e grau de envolvimento para a consecução dos objectivos; 

  Saber escutar ideias e opiniões, interessar-se pelos avanços conseguidos, 
ponderar as críticas a fazer; 

 Intervir de modo assertivo sobre a agenda, com economia de tempo, sem 
pretender dominar a discussão. 

 
Após a reunião:  

 

 Verificar e assumir os conteúdos da versão final da acta, empenhando-se 
na concretização das determinações da reunião. 

 
 
 

8º Passo - Conclusões e encerramento 
 
Cabe ao presidente ou moderador encerrar com sucesso a reunião. Neste sentido importa:  
 

 Sumariar as decisões tomadas, realçando os respectivos prazos; 

 Fazer breve balanço dos aspectos positivos adquiridos bem como das divergências 
evidenciadas e dos obstáculos a superar;  

  Informar da elaboração cuidada e abrangente da acta/relatório/nota/síntese que 
constitui a memória escrita dos resultados e o guia para a futura monitorização e 
acompanhamento da execução das decisões (sempre que possível, a acta é 
apresentada no final da reunião e após comentários é aprovada para envio posterior); 

  Pode ser pertinente enviar cópia da acta a pessoas que não participaram na reunião 
(por exemplo, o responsável de um sector que desempenha um papel importante na 
implementação das medidas decididas ou que será afectado pela concretização das 
mesmas); 

  Concluir agradecendo a presença e a participação.   
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9º Passo – Acompanhamento dos resultados da reunião 
 

 O êxito da reunião é aferido pelos seus resultados.  
No final da reunião terá de haver uma lista de tarefas a realizar, cuja responsabilidade 
pode ser distribuída por cada participante, com um prazo de execução e indicação 
clara de quem monitoriza o processo; 

 Sem acompanhamento dos resultados das reuniões, há o risco de perder parte do 
trabalho nelas realizado; 

 Impõe-se assegurar que o relator/secretário prepare a acta ou relato o mais cedo 
possível após a reunião; 

 Enviar cópia da acta provisória aos participantes, com pedido de observações e 
comentários dentro de um prazo útil e com agradecimento pelos contributos; 

 Remeter a todos e, se for caso disso, a pessoas relevantes que não puderam estar na 
reunião a acta definitiva, da qual constem: 
- Decisões consensuais, conclusões assumidas e recomendações aceites; 
- Indicação dos compromissos e da partilha de responsabilidades pelas tarefas 
específicas de acompanhamento a realizar nos prazos acordados; 

 Uma vez concluída a acta, o presidente ou moderador poderá organizar um calendário 
com notas e lembretes relacionados com a concretização das decisões tomadas; 

 Antes da reunião seguinte, assegurar-se que os participantes redijam curtos relatórios 
de avaliação sobre o grau de implementação das medidas e decisões tomadas; 

 Manter sempre os participantes informados e motivados relativamente ao 
desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 
 
Alguns motivos de fracasso de uma reunião: 
 

 A reunião não era necessária. Os assuntos a tratar não exigiam realização da reunião. O 
momento não era oportuno para realizar a reunião.  

 A reunião foi realizada por motivos errados: uma reunião cujo conteúdo se esgote em 
falar sobre, discutir, criticar, desfazer, impor poder sobre outros, impressionar, resolver 
assuntos pessoais, sem objectivos concretos e sem resultados a produzir está condenada 
ao insucesso.  

 Os objectivos da reunião estavam mal definidos: os objectivos não eram claros ou 
adequados. Os objectivos constituíam obstáculos e não desafios.  

 Não foram convocadas as pessoas certas: falta de decisor, substitutos que não podem 
tomar decisões. 

 Falta de controlo adequado: programa insuficientemente detalhado, horários vagos, 
ausência de um fio condutor, conflitos surgidos tratados desadequadamente, falta de 
liderança. 

 Ambiente físico não apropriado: local desconfortável, recursos que não funcionam, 
interrupções que desconcentram. 
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