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Introdução  

 

Este e-book resulta da produção efetuada no contexto do projeto de investigação Impacto e 

Efeitos da Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior (AEEENS) – PTDC/CPE-

CED/116674/2010. Mais concretamente, são divulgados os produtos da investigação 

apresentados nos Seminários organizados pelas equipas, realizados nas diferentes instituições 

participantes: Universidade do Minho (IE), Universidade do Porto (FPCE), Universidade de 

Coimbra (FPCE), Universidade de Lisboa (IE), Universidade de Évora e Universidade do Algarve 

(FCHS). 

O Projeto incidiu na produção de conhecimento sistematizado sobre a avaliação externa de 

escolas (AEE), mediante a análise teórica de modelos e o estudo empírico do impacto e efeitos 

nas escolas e na comunidade. A sua pertinência justificou-se pela inexistência, à data de início, 

de estudos nacionais sobre a AEE. 

Durante a fase de desenvolvimento do projeto, estrategicamente, foram sendo realizados 

seminários de monitorização e de apresentação de resultados parcelares entretanto 

produzidos pela equipa. Se tal estratégia manteve em contacto a equipa ao longo da vida do 

projeto, também pode ir levantando novas questões que resultaram da estratégia de 

disseminação seguida de abrir os seminários aos utilizadores finais do projeto (os professores e 

as escolas). Tal estratégia foi “tomando o pulso” ao modo como os resultados foram sendo 

entendidos pelos seus utilizadores e destinatários e foi apurando a argumentação e 

especificando novas abordagens para “esmiuçar” os dados recolhidos. É possível dizer que a 

variabilidade e multidimensionalidade das apresentações que se incluem neste e-book 

resultam da complexidade do objeto em análise – os efeitos da AEE –, mas resultam também 

da diversidade de olhares que o mesmo objeto provocou na equipa. 

As comunicações aqui coligidas totalizam 62 autores, que são elementos da equipa a que se 

juntaram outros investigadores, que são, na sua maioria, estudantes de doutoramento e de 

mestrado a realizar estudos sobre a temática da AEE. 

Todas as comunicações aqui apresentadas estão organizadas nas grandes temáticas associadas 

ao projeto e que, de algum modo, o desafiaram. O e-book começa com um conjunto de 

trabalhos iniciais relativos aos pressupostos e processos. Seguem-se alguns contributos sobre 

as estratégias metodológicas adotadas, considerando os propósitos comparativos da 

investigação. São também apresentadas e discutidas algumas perspetivas internacionais sobre 

a avaliação externa de escolas, os efeitos da autoavaliação e analisados os contraditórios. Uma 

outra secção é dedicada aos estudos empíricos, agrupados em três vertentes distintas: 

impacto e efeitos nos casos, na paisagem e nas lideranças. Este e-book termina com outras 

comunicações integradas na temática dos rankings e suas relações com a avaliação externa. 

De algum modo, pelo formato dos conteúdos do e-book – as apresentações realizadas nos 

seminários - mas também pelo caráter algo telegráfico e esquemático das mesmas, é possível 

dizer que este é um road-book do projeto AEEENS e os seus capítulos são tantos outros 

roteiros de viagem a que convidamos o leitor. 
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 Pressupostos e processos I.

 

 

O projeto AEEENS nasceu num contexto educativo – o português –, desenvolveu-se num 

tempo histórico que coincidiu com a mudança de ciclo avaliativo da AEE em Portugal e foi 

determinado, quer pelo enquadramento teórico que era o da equipa à época do seu início, 

quer pelo enquadramento político que o fez ser atrativo para a agência financiadora (a 

Fundação para a Ciência e Tecnologia) e para os seus destinatários.  

Alguns dos pressupostos sobre o que é, o que tem sido e o que pode a AEE, bem como o seu 

contributo teórico para a promoção da qualidade da educação são os eixos fundamentais a 

que este capítulo dá resposta. 
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Avaliação externa. Para a referencialização de um quadro sobre o impacto… 

|José Augusto Pacheco, Filipa Seabra, Hattum-Janssen e José Carlos Morgado 

 

Seminário Porto 

2012 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. Para uma tipologia dos efeitos 

 

 Referentes conceptuais 

 Impacto da avaliação externa de escolas 

 Mudanças organizacionais, curriculares e pedagógicas 

 

 

REFERENTES CONCETUAIS  

 

 efeito discursivo 

 efeito procedimental 

 efeito parcial 

 efeito estrutural 

 efeito exógeno 

 efeito endógeno 

 efeito positivo 

 efeito negativo 

 

 

IMPACTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS 

 

 Impacto das políticas educativas 

- a escola como organização complexa; 

- a avaliação externa de escolas como um instrumento de regulação baseado no 

conhecimento. 

 Programas/modelos/instrumentos 

- funções da avaliação; 

- comparabilidade dos resultados; 

- construção de uma matriz baseada na intervenção inspetiva. 

 Mudanças 

- organizacionais; 

- curriculares; 

- pedagógicas.  
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Avaliação das escolas em Portugal: atores e instrumentos discursivos na 

produção de sentidos | Carina Coelho e Manuela Terrasêca  

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

ESTRUTURA DA COMUNICAÇÃO 

 

PARTE I – Apresentação da investigação 

1. Breve enquadramento teórico do problema de investigação 

2. Finalidades da investigação 

3. Dispositivo metodológico 

PARTE II – Apresentação de dados preliminares 

1. Mapeamento dos fluxos de informação com eventuais repercussões na tomada de 

decisão na avaliação das escolas em Portugal 

2. O Perito Externo no Programa Avaliação Externa das Escolas 

 

 

PARTE I 

APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

1. Breve enquadramento teórico do problema de investigação 

A avaliação vem assumindo, sobretudo a partir dos anos 80, lugar central nas políticas públicas 

de vários países, integrando a emergência de novos modos de governação e de fazer política 

(Afonso,2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Repolitização dos instrumentos de 
governação (Costa e Afonso, 2009a) 

Politização do uso do conhecimento 
(Maroy e Mangez, 2008)  

Os instrumentos não são isentos de 
ideologia; a influência do conhecimento 
é mais simbólica do que real; a circulação 
do conhecimento faz-se através das 
pessoas (Barroso, 2009) 

Tendência para a “imposição de 
dispositivos e disposições cognitivas que 
configuram as formas legítimas de se 
pensar a ação” (Correia, 2010: 459)  

 Racionalização das decisões políticas 
 Argumentos menos ideológicos e mais 

fundamentados cientificamente 
 Conhecimento factual (expertise 

técnica) 
 Uso do conhecimento e seus resultados 

 (Barroso,2006; Afonso e Costa, 2009a, 
2009b; Carvalho, 2009; Mons, 2008; 
Correia 2010a, 2010b; Terrasêca,2010) 
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2. Finalidades da investigação 

 

 

 

 Quais os principais grupos de atores que participam na avaliação das escolas? Que tipo de 
relações estabelecem entre si (natureza do vínculo)? 

 Quais os “lugares de interação” entre os discursos destes atores? Os “lugares de interação” 
são lugares de fixação de determinados significados para a avaliação de escolas, lugares de 
disputa de significados e/ou habitados por significantes vazios (Laclau e Mouffe, 2001)? 

 Qual a natureza dos instrumentos discursivos que utilizam para a produção de sentidos e de 
consentimento(s) (tipo coercivo, tipo persuasivo)? 

 Que tipos de expertise são reconhecidos nestes processos? 
 

 

3. Dispositivo metodológico 

 Mapeamento dos grupos de atores que participam na avaliação de escolas e das 

características das suas relações (social networks analysis) 

 Análise de textos, dos três grupos de atores, que orientam a tomada de decisão para a 

avaliação de escolas 

◦ Com produção independente à investigação: legislação, discursos públicos, 

relatórios, pareceres, publicações… 

◦ Produzidos especificamente para a investigação: entrevistas semi-directivas 

◦ Sujeitos a privilegiar: 

◦ Atores que circulam entre a esfera política, científica e pedagógica 

◦ Atores considerados experts nos processos de avaliação das escolas 

 

Esquema-Síntese 

 

  

Compreender como se articulam discursos de atores políticos, científicos e pedagógicos 
na produção e legitimação de sentidos para a avaliação de escolas em Portugal, 
sobretudo a partir de 2005 
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PARTE II 
 

APRESENTAÇÃO DE DADOS PRELIMINARES 

 

1. Mapeamento dos fluxos de informação com eventuais repercussões na tomada de 

decisão na avaliação das escolas em Portugal 

Eventos considerados 

 Programa Avaliação Externa das Escolas 

 Rankings das escolas 

 PISA 

 

Fontes de informação 

 Análise documental 

 (legislação, relatórios, pareceres, estudos) 

 Revisão da literatura 

 (avaliação de escolas, uso do conhecimento em política) 

 Investigação anterior 

 (autoavaliação das escolas) 

 

 
 

1. Mapeamento dos fluxos de informação com eventuais repercussões na tomada de decisão 

na avaliação das escolas em Portugal 

 Qual a ponderação dos diferentes tipos de informação na tomada de decisões sobre os 

processos de avaliação de escolas? 

 Quais destas ligações são mais fortes ou mais ténues? 

 

2. O Perito Externo no Programa Avaliação Externa das Escolas 

 As equipas para a avaliação das escolas são constituídas por 2 inspetores e 1 perito 

externo 
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 Critérios para a constituição da equipa de avaliadores externos 

 

 

Heterogeneidade 

 

 

 

 

 

Relatório dos Grupos de Trabalho, Relatórios anuais da IGEC, Despachos para a nomeação dos peritos 

externos (2006-2011) 

 

 

 

ensino básico ou secundário 

projetos de avaliação 

investigação em educação 

 “maioritariamente por “conhecedores/estudiosos do «mundo da educação»” 

“maioritariamente académicos da área das Ciências da Educação, preferencialmente 
da especialidade de avaliação educacional, mas também de análise organizacional” 

participação de “práticos” do campo que vai ser avaliado 

pertinência de pelo menos um dos elementos ser “outsider” 
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2. O Perito Externo no Programa Avaliação Externa das Escolas 

 Até que ponto uma heterogeneidade assente na diferença da natureza da relação dos 

avaliadores com o objeto de avaliação não poderá condicionar a produção do juízo de 

valor na AEE, no sentido de poder colocar em causa os princípios de uma avaliação 

externa? 

 O que define a sua expertise?  

 Quais as margens para o exercício da sua expertise? 

 

 

 

 

  



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

15 
 

Referencial, processo e relatório de avaliação externa – o olhar das escolas | 

Elisabete Gonçalves e Carlinda Leite  

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

QUESTÃO ORIENTADORA 

 

Como é sentida a avaliação externa das escolas por direções e por outros órgãos de gestão de 

Escolas/Agrupamentos? 

 

 

OBJETIVO 

 

Aferir o grau de satisfação de diretores e outros gestores das escolas, com o programa de 

avaliação externa da responsabilidade da IGEC 

 

 

METODOLOGIA 

 

Construção de um inquérito por questionário (escala de Likert 1 a 4) 

 

       “Referencial de Avaliação” 

  Grau de Satisfação em 3 dimensões: “Processo de Avaliação” 

       “Relatório de Avaliação” 

 

1ª validação: 

- Discussão falada 

- Teste de compreensão dos itens através de aplicação piloto 

Convite a 83 escolas, das quais 25 aceitaram participar no estudo 

Aplicação do questionário [n= 372] 

Análise da validade do constructo: análise fatorial com rotação Varimax 

Qualidade psicométrica do questionário: Alpha de Cronbach (bons coeficientes de 

consistência interna) 
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Variáveis em análise em cada dimensão 

 
 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

 Grau de Satisfação global 

 

Grau de Satisfação com o programa de avaliação externa 
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 A média de satisfação global é de 2.95 

 A dimensão que tem a média de satisfação mais elevada é “Processo” e a que tem 

média mais baixa é “Relatório” 

 Analisando as respostas segundo o tipo de gestão, verifica-se a que a Gestão de Topo 

tem sempre médias mais elevadas que a Gestão Intermédia, indiciando um maior grau 

de satisfação 

 

Percentagens de concordância/discordância com o PAEE 

 

 
 

 A percentagem global de concordância com o PAEE está entre os 53,4% (Referencial) e 

os 73,66% (Processo), o que revela que a maior parte dos respondentes se posiciona 

favoravelmente ao PAEE. 

 A dimensão “Referencial” tem % de concordância plena igual à % de discordância 

(26,7%), e é a dimensão onde quase 20% dos gestores responderam “Não Sei” – o que 

pode interpretar-se como um posicionamento dos respondentes face ao modelo atual 

de avaliação (divisão equilibrada de posições), mas também como um sinal de alguma 

incompreensão/confusão dos atores das escolas face ao PAEE 
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 As maiores percentagens de discordância diferem consoante o tipo de gestão: a 

Gestão de Topo discorda mais com a dimensão “Processo” e a Gestão Intermédia 

discorda mais com a dimensão “Relatório” 

 A discordância plena é diminuta em todas as dimensões, mostrando que não há 

muitas posições extremadas relativamente ao PAEE 

 

 Análise do grau de satisfação por dimensão 

 

 Dimensão “Referencial DE AVALIAÇÃO”- Global 

 
 Variável com média mais elevada e maior percentagem de concordância: 

Introdução dos questionários de Satisfação, o que demonstra que os gestores das escolas 

consideram importante ouvir-se todos os elementos da comunidade educativa 
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 Variável com média mais baixa e maior percentagem de discordância: 

Quadro de referência contempla todos os elementos essenciais, donde se pode inferir 

que os gestores consideram que há elementos importantes que não estão a ser 

considerados pelo PAEE da IGEC. 

 

Dimensão “Referencial DE AVALIAÇÃO” - Por tipo de gestão 

 

 
As % de concordância, na globalidade dos respondentes, situam-se entre os 58,06% (Q.R. 

contempla todos os elementos essenciais) e os 92,2% (Introdução dos questionários de 

satisfação). 

No entanto, na Gestão de Topo a variável com maior percentagem de concordância é a 

“Adequabilidade do domínio Prestação do Serviço Educativo”, seguida da variável 

“Adequabilidade do domínio “Liderança e Gestão” 

 

A concordância plena não é muito elevada em nenhuma das variáveis – apenas a 

“Introdução de Questionários de Satisfação” tem 30,65%, todas as outras variáveis estão 
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abaixo dos 20% de concordância plena, o que revela que a satisfação com o Referencial 

será apenas parcial.  

A concordância plena é sempre substancialmente superior na GT (sempre acima de 20% à 

exceção de “Quadro de Referência contempla todos os elementos essenciais”) do que na 

GI (sempre abaixo dos 10%, à exceção da “Introdução de Questionários de Satisfação”) 

 

Dimensão “Processo de avaliação” – Global 

 
 

 
 

Na dimensão “Processo”, a média mais elevada e onde encontramos maiores 

percentagens de concordância é “Possibilidade de apresentação de Contraditório”. A 

mesma variável tem valor de concordância plena de 54,03% - muito superior a todas as 

outras variáveis, donde se infere que os gestores das escolas querem ser ouvidos e 

consideram útil poderem manifestar a sua discordância. 

 A média mais baixa é a da variável “Forma de condução das entrevistas”, que tem a 2ª 

maior percentagem de discordância, mas que tem a maior percentagem de discordância 
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plena – os gestores denotam insatisfação com a forma como são ouvidos os atores da 

escola. 

 A variável com maior percentagem de discordância é “Duração da Visita”, provavelmente 

porque as escolas consideram o tempo insuficiente para a avaliação da escola. 

 

 

Dimensão “Processo de avaliação”- Por tipo de gestão 

 

 
 

A única diferença, quando separamos as respostas por tipo de gestão, é que na Gestão de 

Topo a variável com maior percentagem de concordância é a “Obrigatoriedade de 

apresentação de Plano de Melhoria”, que nos remete para o entendimento de que os 

elementos de direção das escolas consideram esta variável como um instrumento importante 

para a melhoria das escolas. 

 

Há 3 variáveis com % consideráveis de concordância plena nos 2 tipos de Gestão: 

- Utilidade da possibilidade de apresentação de contraditório (67,14% na GT e 50,99% na GI) 

- Obrigatoriedade de apresentação de plano de melhoria (44,29% na GT e 25,50% na GI) 

- Indispensabilidade do avaliador externo (41,43% na GT e 20,53% na GI) 

 

 São, portanto, 3 variáveis (em 7) que revelam fortes indícios de concordância com o processo 

de avaliação externa conduzido pela IGEC, especialmente nos Gestores de Topo. 
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Dimensão “relatório de avaliação”- Global 

 

 
 

 
 

 

Na dimensão “Relatório”, a média mais elevada está na variável “Justiça da classificação 

atribuída em Liderança e Gestão”, mas a maior percentagem de concordância está na variável 

“Clareza e adequabilidade da estrutura do relatório” 

 A variável com média mais baixa e com maior percentagem de discordância é “Justiça da 

classificação em Resultados” 
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Dimensão “relatório de avaliação” - Por tipo de gestão 

 

 
 

As % de concordância variam entre os 52,55% (Justiça da classificação em Resultados – na GI) e 

os 92,86% (Clareza e adequabilidade da estrutura do relatório – na GT), revelando o nível de 

satisfação mais baixo de entre as 3 dimensões. O relatório de avaliação externa, é portanto um 

fator de menos satisfação para os gestores das escolas.  

Numa análise global, verifica-se que a % de concordância plena é baixa em todas as variáveis 

(<15%), embora a variável “Justiça da classificação em Liderança e Gestão” obtenha na GT 

concordância plena de 27,14% dos respondentes ,e na GI 10,93%. 

As % de discordância plena também são sempre muito baixas (<3%), mas na GT há 7,14% de 

discordância plena com a variável “Justiça da classificação em Resultados” 

A análise das classificações atribuídas às escolas revela que o domínio “Liderança e Gestão” é o 

domínio tendencialmente melhor classificado, e que o domínio “Resultados” é o pior 

classificado – o que pode justificar as percentagens de condordância/discordância plena. 

 

 

SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

Análise Global 

- A maior parte dos respondentes posiciona-se favoravelmente ao PAEE. 

- A Gestão de Topo tem sempre médias mais elevadas que a Gestão Intermédia, indiciando um 

maior grau de satisfação 

- A discordância plena é diminuta em todas as dimensões, mostrando que não há muitas 

posições extremadas relativamente ao PAEE 

 

Referencial 

- os gestores das escolas consideram importante ouvir-se todos os elementos da comunidade 

educativa 
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- os gestores das escolas consideram que há elementos importantes que não estão a ser 

considerados pelo PAEE da IGEC. 

 

Processo: 

- fortes indícios de concordância com o processo de avaliação externa conduzido pela IGEC, 

especialmente na GT 

- os gestores das escolas querem ser ouvidos e consideram útil poderem manifestar a sua 

discordância. 

- os gestores denotam insatisfação com a forma como são ouvidos os atores da escola nas 

entrevistas em painel 

- as escolas consideram o tempo insuficiente para a avaliação da escola. 

- os gestores de topo das escolas consideram o Plano de Melhoria como um instrumento 

importante  para a melhoria das escolas. 

 

Relatório: 

- nível de satisfação mais baixo de entre as 3 dimensões 

- o domínio tendencialmente melhor classificado pela IGEC (Liderança e Gestão) tem 

percentagens elevadas de concordância, e o domínio tendencialmente pior classificado pela 

IGEC (Resultados) tem percentagens elevadas de discordância. 
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Possibilidade e limites da AEE para a melhoria educacional | Carlinda Leite 

  

Seminário Coimbra  

2013 

 

 

ASPETOS EM FOCO NESTA INTERVENÇÃO 

 

 A avaliação na sua relação com a melhoria: o discurso legal; 

 A avaliação na sua relação com a melhoria: o discurso académico; 

 A AEE e a melhoria – alguns dados do início de uma pesquisa empírica:  

 uma análise focada nas classificações de resultados, prestação do serviço educativo, 

liderança e gestão; 

 uma interpretação dos resultados na relação com a melhoria; 

 oportunidades indiciadas na AEE transformadas em pontos fortes - o que dizem os 

relatórios; 

 Limites e Possibilidades da AEE contribuir para a melhoria - o que dizem as teses de 

doutoramento e de mestrado. 

 

 

A AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS E A MELHORIA 

A AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS E A MELHORIA EDUCACIONAL NO DISCURSO LEGAL 

 

Lei nº 31/2002 “O sistema de avaliação, enquanto instrumento central de definição das 

políticas educativas prossegue, de forma sistemática e permanente, os 

seguintes objetivos: 

 a) Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua 

organização e dos seus níveis de eficiência e eficácia, apoiar a formulação 

e o desenvolvimento das políticas de educação e formação e assegurar a 

disponibilidade de informação de gestão daquele sistema 

c) Assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, 

exigência e responsabilidade nas escolas 

d) Permitir incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, 

do funcionamento e resultados das escolas, através de intervenções 

públicas de reconhecimento e apoio a estas 

h) Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do 

funcionamento e dos resultados do sistema educativo e dos projetos 

educativos” 
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Despacho Conjunto n.º 

370/2006 

“A avaliação dos estabelecimentos de educação e ensino constitui um 

importante instrumento para a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem (…) Para a concretização desta prioridade, importa 

proceder à constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de 

estudar e propor os modelos de autoavaliação e de avaliação externa dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, e definir os procedimentos e condições necessários à sua 

generalização, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação e a 

criação de condições para o aprofundamento da autonomia das escolas” 

Decreto-Lei n.º 

276/2007 

“No quadro das orientações definidas pelo Programa de Reestruturação 

da Administração Central do Estado (PRACE) e dos objetivos do Programa 

do Governo no tocante à modernização administrativa e à melhoria da 

qualidade dos serviços públicos com ganhos de eficiência, importa 

concretizar o esforço de racionalização estrutural consagrado nas novas 

leis orgânicas dos ministérios em relação aos diversos serviços da 

administração direta e indireta do Estado com competências em matéria 

inspetiva. Uma das vertentes do PRACE consistiu no reforço das funções 

de apoio à governação e das correspondentes soluções orgânicas. De 

entre essas funções ressaltam as de inspeção” 

“Artigo 3º: O presente decreto -lei aplica-se aos seguintes serviços de 

inspeção: (…) o) À Inspeção -Geral da Educação; 

 

Decreto Regulamentar 
n.º 81-B/2007 

de 31 de Julho 

“ (…) o presente decreto regulamentar aprova a nova estrutura orgânica 
da Inspeção-Geral da Educação, em conformidade com a missão e 
atribuições que lhe são cometidas pela nova Lei Orgânica do Ministério da 
Educação” 

“Concebida como o serviço central de controlo, auditoria e fiscalização do 
funcionamento do sistema educativo no âmbito da educação pré -escolar, 
dos ensinos básico e secundário e da educação extra -escolar, bem como 
dos serviços e organismos do Ministério da Educação, a Inspeção -Geral da 
Educação é objeto de reestruturação, adotando-se, em termos de 
estrutura interna, o modelo estrutural misto, sem prejuízo da manutenção 
dos atuais serviços desconcentrados. De sublinhar que, a acrescer às suas 
funções inspetivas tradicionais, é cometida a este serviço a função de 

participação no desenvolvimento do processo de .” avaliação das escolas

“Artigo 3.º - Missões e atribuições: 2- A IGE prossegue as seguintes 
atribuições: (...) (h) propor medidas que visem a melhoria do sistema 
educativo; (i) participar no processo de avaliação das escolas e apoiar o 
desenvolvimento das atividades com ele relacionadas“ 

Decreto Regulamentar 
nº 15/2012 

“A IGEC prossegue as seguintes atribuições: (…) c) Contribuir para a 
qualidade do sistema educativo no âmbito da educação pré -escolar, dos 
ensinos básico e secundário e da educação extraescolar, designadamente 
através de ações de controlo, acompanhamento e avaliação, propondo 
medidas que visem a melhoria do sistema educativo e participando no 
processo de avaliação das escolas de ensino básico e secundário e das 
atividades com ele relacionadas” 
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Despacho nº 
10434/2013 

“À Equipa Multidisciplinar da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e 
Secundário compete, relativamente àqueles níveis de educação e ensino, 
às modalidades especiais de educação e à educação extraescolar, o 
seguinte: a) Colaborar com o IGEC no planeamento, conceção e 
monitorização das ações de fiscalização, controlo e acompanhamento; b) 
Propor as medidas consideradas adequadas para a melhoria do sistema 
educativo e as decorrentes da sua intervenção no âmbito da avaliação 
externa das escolas” 

 

CNE  

Parecer nº 1/2011 

“Os objetivos normalmente visados na avaliação externa das escolas têm 

subjacentes dois grandes propósitos: a melhoria, na perspetiva da 

equidade no acesso à educação e eficácia e eficiência do desempenho, e 

a prestação de contas. Numa perspetiva analítica, o primeiro encontra-se 

tendencialmente mais associado a um enfoque qualitativo, formativo e de 

aconselhamento, centrado nos processos e numa abordagem interna, 

enquanto o segundo está normalmente ligado a uma abordagem 

sumativa e de controlo, numa perspetiva mais externa e 

predominantemente centrada nos resultados” 

“Será preferível que, ao invés da preparação de mais um documento 

específico, os elementos do plano de melhoria venham a ser incluídos 

noutros documentos de apoio à gestão das escolas, já existentes (…) 

Sugere -se que seja definida a obrigatoriedade de as escolas 

apresentarem um plano de melhoria na sequência da AEE” 

CNE 

Parecer nº 2/2013 

“Num permanente esforço de prestação de contas à sociedade, importa 

difundir a informação adequada para que todos reconheçam os 

progressos realizados, compreendam os compromissos e metas 

assumidos e tenham oportunidade de contribuir para a melhoria do 

sistema” 

“O CNE retoma, a este propósito, recomendações já anteriormente 

aprovadas que apontam para a necessidade de promover a melhoria das 

aprendizagens e intervir aos primeiros sinais de dificuldade, como forma 

de evitar a acumulação de insucessos e repetências nos percursos 

escolares. A melhoria da formação de professores constitui fator decisivo 

de mudança, assim como a focalização da avaliação externa das escolas 

nas aprendizagens e resultados escolares, desde que se considere o 

valor acrescentado do processo educativo” 

CNE  

Parecer nº 4/2013 

“...a melhoria dos resultados educativos e a consolidação dos patamares 

já alcançados não se compadecem com [...] políticas errantes exigindo, tal 

como o CNE tem recomendado, estabilidade, visão estratégica, 

capacidade de acompanhamento e regulação” (p. 10).  

Esta ideia está reforçada na primeira Recomendação Geral do Estado da 

Educação 2012 em que se afirma: “A prossecução das políticas educativas 

é crucial para o desenvolvimento estratégico da Educação e Formação e 

não se coaduna com alterações avulsas e pontuais na estrutura e na 

organização do sistema” (p. 308)”; 

“(…) Dir-se-ia que o legislador está mais centrado numa lógica de redução 

dos recursos do que na melhoria do sistema”. 
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A AVALIAÇÃO NA SUA RELAÇÃO COM A MELHORIA: O DISCURSO ACADÉMICO 
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A AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS E A MELHORIA: alguns dados do início de uma pesquisa 

empírica 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1 – Análise de relatórios de AEE 

 Análise dos relatórios finais de AEE entre 2006 e 2012, realizados pela IGEC, com foco 

nas classificações relativas a: (a) resultados académicos; (b) prestação do serviço 

educativo; (c) liderança e gestão 

 

 Análise de 40% dos relatórios da AE de escolas/agrupamentos da zona Norte e Centro 

do país, simultaneamente avaliadas no 1º e no 2º ciclo de AEE, num total de 104, 

recorrendo à análise documental, pela técnica da análise de conteúdo  com apoio do 

programa NVivo (v.10) 

 

 

2 – Análise de teses de doutoramento e de mestrado 

 Análise de 75 teses (11 de doutoramento e 64 de mestrado) realizadas entre 2006 e 

2013. A pesquisa foi realizada no Repositório Nacional, Biblioteca Nacional e nos sites 

de faculdades através dos termos “Avaliação Externa de Escolas” e “Autoavaliação”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A análise centrou-se nos resumos e nas conclusões destes trabalhos académicos 
focada nas seguintes categorias e subcategorias:  

(1) positivos e negativos;  EFEITOS - 

(2)  relacionadas com: a comunidade educativa; a formação POSSIBILIDADES -

existente ou necessária; papéis docentes e desenvolvimento profissional; gestão 
e administração escolar 

institucionais e políticos  (3) LIMITES - 
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DADOS DE UMA ANÁLISE FOCADA NAS CLASSIFICAÇÕES DE: RESULTADOS; PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EDUCATIVO; LIDERANÇA E GESTÃO 

RESULTADOS ACADÉMICOS (2006-2012) 

 

 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO (2006-2012) 
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LIDERANÇAS E GESTÃO (2006-2012) 

 

 

INTERPRETANDO DADOS DOS RESULTADOS NA RELAÇÃO COM A MELHORIA 

A AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS E A MELHORIA 

 

 

 

 



Pressupostos e Processos 

32 
 

OPORTUNIDADES INDICIADAS NA AEE TRANSFORMADAS EM PONTOS FORTES:  

O QUE DIZEM OS RELATÓRIOS 

 

RELAÇÃO ENTRE OPORTUNIDADES DE MELHORIA APONTADAS NO 1º CICLO DE AEE E PONTOS 

FORTES DO 2º CICLO  

 

 

 

LIMITES E POSSIBILIDADES DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS CONTRIBUIR PARA A 

MELHORIA 

O QUE DIZEM AS TESES 

 

 
 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

33 
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POSSIBILIDADES DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS CONTRIBUIR PARA A MELHORIA 
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LIMITES DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS CONTRIBUIR PARA A MELHORIA 
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EFEITOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS PARA A MELHORIA 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A AEE, entre 2006 e 2012, teve: 

 impacto ao nível do desenvolvimento de processos de autoavaliação das escolas; 

 os processos de autoavaliação, bem como a reflexão, em muitos casos promovida pela 

AEE,  permitiram às escolas conhecerem-se melhor e, a partir desse conhecimento, 

promoverem as alterações possíveis, ou seja, promover a melhoria; 

 os planos de melhoria, necessários após a AEE, potenciam uma adequação dos 

projetos e dos planos de ação das escolas; 

 os trabalhos académicos focados nesta temática têm ampliado o conhecimento 

existente sobre avaliação das escolas. Têm também ampliado o debate e a reflexão 

sobre a qualidade da AEE e da autoavaliação e sobre as possibilidades e limites na 

promoção da melhoria educacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o projeto de doutoramento Qualidade da Educação Básica e Secundária em Portugal: O 

Papel da Avaliação Externa de Escolas, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

pretendemos contribuir para o conhecimento sobre o impacte do Programa de Avaliação 

Externa das Escolas (PAEE), da responsabilidade da Inspeção-Geral da Educação e Ciência 

(IGEC). Cientes de que um dos problemas recorrentes dos sistemas de avaliação externa no 

âmbito da educação corresponde à falta ou à debilidade de edifícios teóricos que lhes 

sustentem a configuração e a aplicação, procuramos neste trabalho fundamentar 

robustamente a nossa análise. Nesse sentido, construímos um quadro teórico sólido alicerçado 

em alguns dos autores essenciais da teoria da avaliação. 

Assim, partindo da análise de alguns dos mais conceituados teóricos da avaliação (Alkin & 

Christie, 2004; Rossi, Freeman, & Lipsey, 1999; Sanders, 2003; Shaw, Greene, & Mark, 2006; 

Stufflebeam, Madaus, & Kellaghan, 2000), situamo-nos na evaluation theory tree proposta por 

Alkin & Christie (2004) que se constitui como uma forma abrangente de perspetivar 

contributos essenciais na fundação da teoria da avaliação, ou uma metaperspetiva. A árvore 

da teoria da avaliação consiste numa “«theory» about theories”, que resulta da constatação 

dos autores de que “When examining various evaluation prescriptive theories comparatively, 

we find it helpful to have a framework showing how they are related that highlights features 

that distinguish theoretical perspectives” (Christie & Alkin, 2008, p. 131). 

Dessa forma, na procura de um enfoque teórico que robusteça cientificamente a nossa 

investigação e que corporize a alma mater da lente com que lemos o nosso objeto de estudo, 

sustentamo-nos fundamentalmente nos contributos de quatro teóricos da avaliação: David 

Fetterman, Robert Stake, Edward Suchman e Daniel Stufflebeam, e das suas teorias, 

respetivamente: empowerment evaluation, responsive evaluation, evaluative research e CIPP 

model –, com as quais identificamos o nosso trabalho de investigação. 

Passamos seguidamente a caraterizar de forma muito breve o enfoque de cada uma destas 

teorias. 

Para Fetterman (nosso negrito, 2000, p. 395) “empowerment evaluation is the use of 

evaluation to help others help themselves” pois radica no princípio da auto-determinação e 

assume como principais facetas: “training, facilitation, advocacy, illumination, and liberation”. 
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House identifica três componentes fundamentais da responsive evaluation de Stake: (i) “there 

is no single true value to anything”, na medida em que “knowledge for Stake is situational” 

(2001, p. 25); (ii) os estudos de caso são os melhores métodos para representar as crenças e 

valores dos stakeholders1 e para reportar os resultados da avaliação; e (iii) “he featured 

stakeholder perspectives as integral elements in evaluations” (2001, p. 27). 

Segundo Alkin & Christie (2004, p. 21), Suchman percepciona a avaliação “as a form of 

research”. Também Stufflebeam & Shinkfield (1986, p. 91) referem que “Suchman viewed 

evaluation as a scientific process”. As características da teoria de evaluative research de 

Suchman que nos levaram a selecioná-la são: (i) a valorização que este teórico faz do contexto 

administrativo e (ii) o facto de o objetivo primordial deste modelo ser: “to determine the 

extent to which a given program or procedure is achieving some desired result” (Alkin & 

Christie, 2004, p. 22). 

Por último, o modelo CIPP de Stufflebeam (2000a, p. 279) – abordagem de avaliação orientada 

para o processo de tomada de decisões – consiste em quatro tipos de avaliação que se 

interrelacionam entre si e que se representam pelo acrónimo CIPP: “context, input, process, 

and product”. Para este teórico, a avaliação que segue este modelo “help external groups […] 

to understand and assess the merit and worth of the program, project, or other service”, 

propósito que se inscreve nas nossas intenções investigativas. 

A definição do enfoque teórico acima exposto resultou da identificação da necessidade de se 

robustecer a dimensão científica da investigação e o seu enquadramento teórico em 

académicos de referência internacional no que respeita à teoria da avaliação e aos seus 

fundamentos. Uma revisão profunda sobre a teoria da avaliação consistirá num forte 

investimento na qualidade da investigação pelo incremento dos níveis de cientificidade da 

mesma. Procura realizar-se uma investigação que resista tão bem quanto possível à patine do 

tempo e que, por se respaldar na bibliografia internacional de referência sobre os princípios 

teóricos fundamentais da infraestrutura da avaliação, se constitua como útil e instrumental 

para quem venha a debruçar-se sobre o estudo do mesmo fenómeno. 

 

 

O ESTUDO  

 

Exposto o enfoque teórico que nos conduz na nossa investigação, importa debruçarmo-nos 

sobre o objeto de estudo: a avaliação externa do ensino não superior atualmente levada a 

cabo através do Programa de Avaliação Externa das Escolas (PAEE) da responsabilidade da 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC).  

A União Europeia (UE), a Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) e a 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) são organizações 

internacionais de peso no que concerne à definição de políticas educativas, nomeadamente no 

plano da avaliação externa de escolas (AEE). Para além dos estudos, relatórios e 

recomendações destas organizações internacionais, a construção do quadro de referência 

deste Programa baseou-se em experiências nacionais e internacionais (Inspeção-Geral da 

                                                           
1
 Utilizamos o anglicismo stakeholder por considerarmos que a sua tradução para português (partes 

interessadas) não transmite cabalmente o sentido do conceito. Neste trabalho entendemos stakeholder 
na aceção que lhe é dada por Patton (2008, p. 63): “Evaluation stakeholders are individuals, groups or 
organizations that can affect or are affected by an evaluation process and/or its findings”. 
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Educação, 2009), essencialmente: (i) no Programa de Avaliação Integrada das Escolas (PAIE), 

(ii) na metodologia da European Foundation for Quality Management (EFQM) e (iii) no 

programa How Good is Our School desenvolvido pela Inspeção escocesa. Complementar e 

internamente, para além das próprias conclusões da IGEC (publicadas nos relatórios 

produzidos e disponibilizados na internet), as recomendações e pareceres do Conselho 

Nacional de Educação2
 (CNE) assumem um papel de destaque.  

No entanto, da análise do principal enquadramento normativo da AEE, ressalta um 

significativo compasso de espera: decorreram 16 anos desde a primeira referência à avaliação 

do ensino não superior português (Lei de Bases do Sistema Educativo – LBSE, Lei n.º 46/86, de 

14 de outubro) até à publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, que aprovou o 

Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior.  

Experienciámos nos últimos anos uma série de projetos e/ou programas3
 de avaliação de 

escolas, que refletem uma certa tradição de sucessivos projetos pouco duradouros (Coelho, 

Sarrico, & Rosa, 2008; Correia & Alves, 2010), com relativa exceção do PAIE (Gonçalves, Leite, 

& Fernandes, 2011; Ventura, 2006), se comparados com o atual PAEE, que já conta com sete 

anos de existência. De acordo com o recente relatório da OCDE, ao pronunciar-se sobre o atual 

Programa, esta organização considera que “External school evaluation is becoming well 

established” (Santiago, Donaldson, Looney, & Nusche, 2012, p. 104). Vive-se 

reconhecidamente uma fase de estabilidade e amadurecimento deste Programa que tem 

continuado quase imune às alterações de governação. 

Atualmente, encontramo-nos no segundo ciclo da implementação do PAEE (Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência, 2013). No ano letivo 2011/2012, das 231 unidades de gestão avaliadas, 

apenas duas (0,9%) alcançaram o nível de classificação Excelente, ambas no domínio Liderança 

e Gestão. Por outro lado, quanto ao nível oposto da escala, apenas uma unidade de gestão 

(0,4%) foi avaliada em Insuficiente e tal verificou-se no domínio Resultados. Isto significa que 

grande parte das unidades de gestão avaliadas no ano letivo transato obtiveram 

predominantemente classificações de Muito Bom – as maiores percentagens registadas no 

domínio Liderança e Gestão (51,1%) – e de Bom, o ponto médio da escala – cuja maior 

percentagem registou-se no domínio Resultados (67,1%) e no domínio Prestação do Serviço 

Educativo (59,7%). 

Em suma, se por um lado diversos estudos nacionais e internacionais têm referido o papel dos 

sistemas de avaliação externa das escolas na melhoria da educação escolar, é certo que, por 

outro lado, e pese embora o facto de em Portugal terem sido levadas a cabo nas últimas 

décadas diversas “experiências avaliativas” no domínio da educação, é consensual a ideia de 

que hodiernamente não existe uma cultura de avaliação arreigada no nosso sistema educativo, 

                                                           
2
 Órgão com competências para emitir opiniões, pareceres e recomendações (previstas no Decreto-Lei 

n.º 125/82, de 22 de abril) e propor medidas de melhoria do Sistema Educativo (Artigo 12.º da Lei n.º 
31/2002, de 20 de dezembro). 
3
 Cronologicamente, os programas/projetos de AEE que existiram em Portugal foram: 

 1992-1999 | Observatório da Qualidade da Escola; 

 1997-1998 | Projeto-Piloto Europeu sobre Avaliação da Qualidade na Educação Escolar; 

 1999-2002 | Projeto Qualidade XXI; 

 1999-2002 | PAIE; 

 2000-2004 | Projeto Melhorar a Qualidade; 

 2000- … | Programa AVES – Avaliação de Escolas Secundárias. 
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como é salientado no relatório da OCDE: “There is a need to strengthen a culture of evaluation 

and improvement” (Santiago et al., 2012, p. 107). 

 

 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Com base na (i) avaliação do impacte do PAEE e na identificação dos seus pontos fortes e 

debilidades, procuramos (ii) contribuir para a tomada de decisão acerca do referido modelo, 

(iii) avaliar a sua eficácia, bem como, identificar quais os resultados inesperados do PAEE. 

Desta forma, orientamos o nosso labor investigativo com base na seguinte questão de 

investigação: Qual o impacte do Programa de Avaliação Externa das Escolas (PAEE) em 

Portugal na melhoria da educação e ensino não superior e que contribuições emergem para a 

tomada de decisão sobre este Programa? 

No sentido de se estudar o problema definido, estabelecemos os objetivos seguintes: 

1. Concorrer para a construção de conhecimento sobre o impacte do PAEE em escolas 

que a ele foram sujeitos; 

2. Avaliar a eficácia do PAEE, bem como, identificar quais os resultados inesperados; 

3. Contribuir para a melhoria dos dispositivos de avaliação institucional, através da 

identificação das características do atual Programa e do reconhecimento dos seus 

pontos fortes e debilidades; 

4. E contribuir para a tomada de decisão acerca do referido Programa. 

Considerando que “The value4 of program evaluation must be judged in terms of its actual and 

potential contributions to improving learning, teaching and administration, […] and in general 

the quality of life in our society and others” (Madaus & Stufflebeam, 2000, p. 18), a hipótese 

basilar deste trabalho é a de que com a avaliação do atual PAEE será possível a identificação 

dos seus pontos fortes e constrangimentos, bem como, de evidências dos seus efeitos em 

estabelecimentos de ensino que a ele foram sujeitos.  

 

 

MÉTODO 

 

Metodologicamente esta investigação assume-se como uma meta-avaliação, com o enfoque 

de outcome evaluation. 

Partindo do imperativo assumido por Stufflebeam (2000b, p. 457) de que “evaluations must 

themselves be evaluated”, propomos-nos meta-avaliar o PAEE. Por meta-avaliação entende-

se: “the process of delineating, obtaining, and applying descriptive information and 

judgmental information about the utility, feasibility, propriety, and accuracy of an evaluation in 

order to guide the evaluation and publicly report its strengths and weaknesses” (Stufflebeam, 

2000b, p. 457). 

                                                           
4
 Partindo do conceito de avaliação que defendemos, segundo o qual “evaluation is the systematic and 

objective determination of the worth or merit of an object” (Madaus & Kellaghan, 2000, p. 29), importa 
clarificar os dois conceitos capitais que lhe estão subjacentes: o de merit e o de worth. Segundo os 
mesmos autores, retomando o Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1994, pp. 205, 
207 & 210), merit é “the excellence of an object as assessed by its intrinsic qualities or performance” e 
worth diz respeito a “the value of an object in relationship to a purpose”. 
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Concomitantemente, desenvolvemos esta meta-avaliação no quadro do modelo de outcome 

evaluation, na medida em que “It is important to do this if outcome information is to be used, 

as it frequently is, in the management of resources, in control, for quality assurance, or for 

accountability purposes (e.g., to recognize and attach sanctions to the performance of 

institutions or individuals with responsibility for the implementation of a program)” (Kellaghan 

& Madaus, 2000, p. 99). 

Com base no paradigma misto, o estudo empírico resulta da combinação entre abordagens 

quantitativas (survey research – aplicação a nível nacional de um questionário a Diretores de 

escolas e agrupamentos de escolas) e qualitativas (realização de entrevistas a alguns dos 

Diretores inquiridos na fase anterior; e, dois estudos de caso em duas escolas ou 

agrupamentos de escolas). O processo de construção do questionário desenvolveu-se 

mediante várias estratégias de validação técnica e científica (pareceres de especialistas 

científicos, realização de pré-testes e estudos preliminares). 

O quadro que se segue (Quadro 1) ilustra sumariamente as fases previstas para o 

desenvolvimento da nossa investigação: 

 

 
 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Encontramo-nos a iniciar o estudo empírico da nossa investigação com a aplicação à distância 

(com recurso a uma plataforma online) de um questionário a nível nacional a Diretores de 

unidades de gestão (escolas não agrupadas e agrupamentos de escolas) que não foram sujeitas 

a alterações como resultado do processo de reorganização da rede escolar que ocorreu no ano 

letivo passado e no corrente ano letivo 2012/2013. 
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A decisão de exclusão dos Diretores dos recentes mega agrupamentos foi tomada com base na 

natureza e objeto de investigação do nosso projeto de doutoramento: como se pretende 

avaliar o impacte do PAEE, não seria útil inquirir Diretores de agrupamentos que não têm 

praticamente nenhuma tradição de avaliação externa por existirem há pouco tempo. 

Visto que a aplicação do questionário se encontra ainda a decorrer, não dispomos de 

resultados para apresentar. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A aplicação do questionário encontra-se numa fase final, sendo que em breve estaremos em 

condições de tratar e analisar os dados e informações recolhidos. Posteriormente à análise dos 

dados emergentes dos questionários, daremos início à Subfase II da Fase II. Com a realização 

de entrevistas a alguns dos Diretores inquiridos anteriormente, procuraremos aprofundar os 

resultados obtidos para que, alicerçados no enfoque teórico definido, consigamos 

compreender, na perspetiva dos participantes, o papel do PAEE e o seu impacte na melhoria 

da educação e do ensino não superior. 

Avançaremos para a condução dos dois estudos de caso com recurso a: (i) análise documental 

(dos relatórios de avaliação externa e interna da escola ou agrupamento de escolas e dos 

restantes documentos organizacionais); (ii) entrevistas a atores privilegiados (nomeadamente, 

ao Coordenador da comissão/grupo/equipa de autoavaliação); e (iii) observação participante 

(de reuniões da comissão/grupo/equipa de autoavaliação e de outros momentos onde se 

discuta o processo de avaliação). 

No sentido de incrementar a validade da nossa investigação, procederemos à triangulação dos 

resultados das várias fases, de forma a obtermos uma perspetiva global do estudo empírico. 

A análise e tratamento dos dados será realizada com recurso ao Web Qualitative Data Analysis 

(WebQDA) – software para análise e tratamento de dados de natureza qualitativa – e ao 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) – software para análise e tratamento 

estatístico de dados de natureza quantitativa. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alkin, M. C., & Christie, C. A. (2004). An evaluation theory tree. In M. C. Alkin (Ed.), Evaluation 

roots: Tracing theorists’ views and influences (pp. 12-65). Thousand Oaks: Sage. 

 

Berends, M. (2006). Survey Methods in Educational Research. In J. L. Green, G. Camilli & P. B. 

Elmore (Eds.), Handbook of complementary methods in education research. Mahwah: 

LEA. 

 

Bogdan, R., & Bilken, S. (1994). Investigação qualitativa em educação. Uma introdução à teoria 

e aos métodos. Porto: Porto Editora. 

 

Christie, C. A., & Alkin, M. C. (2008). Evaluation theory tree re-examined. Studies in Educational 

Evaluation, 34(3), 131-135. doi: 10.1016/j.stueduc.2008.07.001 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

45 
 

 

Coelho, I., Sarrico, C. S., & Rosa, M. J. (2008). Avaliação de escolas em Portugal: que futuro? 

Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão, 2(7), 56-67. 

 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.). London 

and New York: Routledge Publishers, Taylor & Francis e-Library. 

 

Correia, S. M. T., & Alves, M. P. C. (2010). Percursos da avaliação de escolas em Portugal. In M. 

P. C. Alves & M. A. Flores (Eds.), Trabalho Docente, Formação e Avaliação, Clarificar 

conceitos, fundamentar práticas. Mangualde: Edições Pedago. 

 

Fetterman, D. M. (2000). Steps of Empowerment Evaluation: From California to Cape Town. In 

D. L. Stufflebeam, G. F. Madaus & T. Kellaghan (Eds.), Evaluation Models. Viewpoints 

on Educational and Human Services Evaluation (2 ed., pp. 395-408). Boston: Kluwer 

Academic Publishers. 

 

Ghiglione, R., & Matalon, B. (2005). O inquérito. Teoria e prática (4.ª ed.). Oeiras: Celta Editora. 

 

Gonçalves, E., Leite, C., & Fernandes, P. (2011). Avaliação Externa das Escolas em Portugal: 

Relações entre o referencial de avaliação da IGE e as classificações atribuídas às 

escolas. Paper presented at the XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da 

Educação, Instituto Politécnico da Guarda. 

 

Hill, M. M., & Hill, A. (2009). Investigação por questionário (2.ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo. 

 

House, E. R. (2001). Responsive Evaluation (and Its Influence on Deliberative Democratic 

Evaluation). New Directions for Evaluation, 92(Winter), 23-30. 

 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência. (2013). Avaliação Externa das Escolas 2011-2012 - 

Relatório. Lisboa: Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 

 

Inspecção-Geral da Educação. (2009). Avaliação Externa das Escolas - Referentes e 

Instrumentos de Trabalho. Lisboa: Inspecção-Geral da Educação. 

 

Kellaghan, T., & Madaus, G. F. (2000). Outcome evaluation. In D. L. Stufflebeam, G. F. Madaus 

& T. Kellaghan (Eds.), Evaluation Models. Viewpoints on Educational and Human 

Services Evaluation (2 ed., pp. 98-112). Boston: Kluwer Academic Publishers. 

 

Madaus, G. F., & Kellaghan, T. (2000). Models, metaphors and definitions in evaluation. In D. L. 

Stufflebeam, G. F. Madaus & T. Kellaghan (Eds.), Evaluation Models. Viewpoints on 

Educational and Human Services Evaluation (2 ed., pp. 2-31). Boston: Kluwer 

Academic Publishers. 

 

Madaus, G. F., & Stufflebeam, D. L. (2000). Program Evaluation: A Historical Overview. In D. L. 

Stufflebeam, G. F. Madaus & T. Kellaghan (Eds.), Evaluation Models. Viewpoints on 



Pressupostos e Processos 

46 
 

Educational and Human Services Evaluation (2 ed., pp. 3-18). Boston: Kluwer 

Academic Publishers. 

 

Patton, M. Q. (2008). Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks, CA: SAGE. 

 

Rossi, P., H., Freeman, H. E., & Lipsey, M. W. (1999). Evaluation: A systematic approach (6th 

ed.). Thousand Oaks: Sage. 

 

Sanders, J. R. (Ed.). (2003). Introdução à avaliação de programas sociais - Coletânea de textos. 

São Paulo: Instituto Fonte para o desenvolvimento social. 

 

Santiago, P., Donaldson, G., Looney, A., & Nusche, D. (2012). OECD Reviews of Evaluation and 

Assessment in Education: Portugal 2012. Paris: OECD Publishing. 

 

Shaw, I., Greene, J. C., & Mark, M. M. (Eds.). (2006). Handbook of Evaluation: Policies, 

Programs and Practices. London: Sage. 

 

Stake, R. E. (2010). Qualitative Research: Studying How Things Work. New York: The Guilford 

Press 

 

Stufflebeam, D. L. (2000a). The CIPP Model for Evaluation. In D. L. Stufflebeam, G. F. Madaus & 

T. Kellaghan (Eds.), Evaluation Models. Viewpoints on Educational and Human 

Services Evaluation (2 ed., pp. 279-317). Boston: Kluwer Academic Publishers. 

 

Stufflebeam, D. L. (2000b). The Methodology of Metaevaluation. In D. L. Stufflebeam, G. F. 

Madaus & T. Kellaghan (Eds.), Evaluation Models. Viewpoints on Educational and 

Human Services Evaluation (2 ed., pp. 457-471). Boston: Kluwer Academic Publishers. 

 

Stufflebeam, D. L., Madaus, G. F., & Kellaghan, T. (Eds.). (2000). Evaluation Models. Viewpoints 

on Educational and Human Services Evaluation (2 ed.). Boston: Kluwer Academic 

Publishers. 

 

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1986). Systematic evaluation: A self-instructional guide to 

theory and practice. Boston: Kluwer-Nijhoff. 

 

Ventura, A. (2006). Avaliação e Inspecção das Escolas: estudo de impacte do programa de 

avaliação integrada. Universidade de Aveiro (tese de doutoramento). Aveiro. 

 

Yin, R. K. (2010). Estudo de caso. Planejamento e métodos (4ª ed.). Porto Alegre: Bookman. 

 

Yin, R. K. (2011). Qualitative Research from start to finish. New York: The Guilford Press. 

  



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

47 
 

Avaliação de Escolas: Gestão estratégica e prospetiva | José Saragoça, Maria 

José Silvestre e Isabel Fialho  

 

Seminário Faro  

2014 

 

SUMÁRIO 

1. Enquadramento teórico 

1.1. Gestão estratégica e autoavaliação de escolas  

1.2. A metodologia prospetiva ao serviço da autoavaliação 

1.3. O método dos cenários: interesse, operacionalização e limites. 

2. Um Caso: diagnóstico prospetivo da “escola x” 

2.1. A análise estrutural da “escola x” 

2.2. Estudo da estratégia dos atores na “escola x” 

 

 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. GESTÃO ESTRATÉGICA E AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLAS  
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1.2. A METODOLOGIA PROSPETIVA AO SERVIÇO DA AUTOAVALIAÇÃO  

 

A prospetiva 
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Prospetiva: finalidades 

 

 
 Analisar fontes, padrões e causas da mudança e da estabilidade,  

 Prever, 

 Traçar «futuros possíveis»,  

 Desencadear uma estratégia de ação.  

 

 

Prospetiva e teoria da ação 
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1.3. O MÉTODO DOS CENÁRIOS: INTERESSE, OPERACIONALIZAÇÃO E LIMITES. 

 

O método dos cenários 

 

 

 

O método dos cenários: operacionalização 

ETAPA 1: Construção da Base  

- Delimitação do Sistema;  

- Determinação das variáveis-chave através da Análise Estrutural;  

- Estudo da Estratégia de atores 

 

ETAPA 2: Construção de Cenários 

- Construção de hipóteses 

- Consulta a peritos 

- Hierarquização de Cenários 
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ETAPA 3: Identificação e Seleção de Estratégias de Ação  

O método dos cenários. Interesse  

 Mais fácil comunicação e coordenação entre stakeholders. 

 A concentração no longo prazo (uma exigência).  

 A construção de uma visão partilhada que facilita a focalização dos atores, gerindo 

incertezas, potenciando exercícios mais inclusivos e fortalecendo redes e interfaces 

(capital social).  

 A contribuição para a definição de prioridades.  

 A criação de compromissos (de participação e de implementação).  

(Alvarenga e Soeiro de Carvalho, 2007) 

 

O método dos cenários. Limites  

 “processo subjetivo, que exige competências específicas e cooperação interfuncional e 

multidisciplinar” (Soeiro de Carvalho, cit in Saragoça, 2012, p. 21) 

 “elevado tempo requerido”, “qualidade das opiniões requeridas” (Saragoça, 2012, p. 

21) 

 “autoavaliação”, “natureza psicológica”, “aspetos irracionais”, “hipóteses implícitas”, 

“disponibilidade de dados fiáveis”, “dificuldade de verificação imediata do rigor das 

análise prospetivas” (Carlos da Luz, cit in Saragoça, 2012, p. 22) 

 

 

2. UM CASO: DIAGNÓSTICO PROSPETIVO DA “ESCOLA X”  

 

2.1. A ANÁLISE ESTRUTURAL DA “ESCOLA X”  

 

Utilidade do Método de Análise Estrutural  

 Fazer emergir as principais variáveis influentes e dependestes e, desse modo as 

variáveis essenciais à evolução do sistema estudado.  

 Proceder a uma análise que permita a classificação das variáveis em relação a um dado 

número de parâmetros fundamentais para caracterizar o seu papel no sistema, pondo 

em evidência uma hierarquia de variáveis e facilitando a identificação das variáveis-

chave.  
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Dados de entrada. Lista de Variáveis  
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Dados de Entrada: Matriz de Influência Direta entre as Variáveis (MID) 

 

 
 

 

RESULTADOS 

 

Plano das influências e dependências indiretas entre as variáveis 
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Gráficos das influências indiretas entre as variáveis [100%]  

 

 
  

 

Gráficos das influências indiretas entre as variáveis [2%] 
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Classificação das variáveis mais influentes e das variáveis mais dependentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

57 
 

 

2.2. ESTUDO DA ESTRATÉGIA DOS ATORES NA “ESCOLA X”  

 

Utilidade do Método MACTOR 

 Identificar desafios e objetivos estratégicos inerentes a determinado sistema de atores 

bem como as alianças e conflitos que se configuram e os eventuais desenvolvimentos 

nas questões estratégicas e nas relações de poder.  

 Fornecer ao ator determinadas formas de apoio no que diz respeito à forma de 

decisão e execução daquilo que são as uniões e conflitos.  

 

Utilidade do Método MACTOR  

ETAPAS DO MÉTODO (APLICAÇÃO) 

Etapa 1: Construção do quadro “estratégia dos atores”  

Etapa 2: Identificação dos desafios estratégicos e dos objetivos associados  

Etapa 3: Posicionamento dos atores em função dos objetivos e identificação das convergências 

e divergências 

Etapa 4: Hierarquização das prioridades no que respeita aos objetivos de cada ator 

Etapa 5: Avaliação das relações de força entre atores 
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Dados de entrada: Lista de atores 

 
 

 

Dados de entrada. Lista de Objetivos  

1. Aumentar o sucesso educativo / diminuir os níveis de insucesso (+sucesso) 

2. Melhorar as condições de trabalho (+cond_trab) 

3. Reduzir os custos / Aumentar as receitas (<custos) 

4. Ampliar a oferta formativa (>oferta) 

5. Aumentar o nº de turmas (+turmas) 

6. Aumentar a qualidade do sucesso académico (>Qual_académ) 

7. Criar / Reforçar um bom clima de escola (+Clima_esc) 

8. Criar / aumentar o sentido de pertença (+pertença)  

9. Valorizar o mérito (Val_mérito) 

10. Melhorar a representação social (imagem) do Agrupamento (>imagem_ext) 

11. Criar / Aumentar as oportunidades de melhoria na carreira (Oport_carreira) 

12. Diminuir as tarefas burocráticas (<burocracia) 

13. Diminuir as horas de trabalho não docente na escola (<hor_docente) 

14. Melhorar as condições salariais (>cond_salariais)  

15. Aproximar os resultados escolares do ‘valor esperado’ (Aprox_Result/VE) 

16. Ter voz nas decisões da organização (aumentar a capacidade de intervenção na 

definição da política do Agrupamento) (>intervenção) 
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Dados de Entrada 

Matrice des Influences Directes (MID) 

 

 

Matrice des Positions Valuées (2MAO) 
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RESULTADOS  

 

Planos de influências e dependências entre atores 

 
 

Balanço Líquido das influências entre atores 
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Relações de Força (Qi) Diretas e Indiretas entre os atores  

 

 
 

 

Balanço das posições, por objetivo, valorizadas e ponderadas pelas relações de força  
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RESULTADOS  

 

Relações atores x objetivos de ordem 3 (3MAO) 
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Resultados: Convergências entre os atores 

 

 
 

Resultados: Convergências entre os atores 
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Resultados: Divergências entre os atores (plano)  

 

 
 

 

Resultados: Divergências entre os atores (gráfico) 
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Resultados: Ambivalências entre os atores 

 

 
 

 

Resultados: Distâncias Líquidas entre os Objetivos (plano)  
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Resultados. Distâncias Líquidas entre os Objetivos (gráfico)  

 

 
 

 

Resultados Distância Líquidas entre os Atores (plano)  
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Resultados: Distância Líquidas entre os Atores (gráfico) 
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TEIP e Avaliação Externa de Escolas: o lugar da justiça social nas políticas de 

promoção do sucesso escolar e da melhoria educacional | Marta Sampaio e 

Carlinda Leite 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

SUMÁRIO 

 

 Contextualização teórica; 

 Clarificação de conceitos; 

 Objetivos e perguntas de partida; 

 Metodologia; 

 Apresentação dos dados; 

 Conclusões; 

 Bibliografia. 

 

 

CONTEXTUALIZANDO… 
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CLARIFICANDO CONCEITOS… 
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OBJETIVO E PERGUNTAS DE PARTIDA 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para a recolha de dados, foram realizadas ENTREVISTAS SEMIDIRECTIVAS (Hopf, 2004; Bogdan 

& Biklen, 1994; Goodson, 2013; Seidman, 2013). Os discursos recolhidos foram analisados 

através da ANÁLISE DE CONTEÚDO (Bardin, 2009; Krippendorff, 2004). 
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APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 

APRESENTAÇÃO DE DADOS 
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SÍNTESE DESTES DADOS: 
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CONCLUSÕES 
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 Estratégias metodológicas II.

 

O projeto AEEENS, como o nome indica, pretendeu estudar os Impacto e Efeitos da Avaliação 

Externa de Escolas do Ensino Não Superior. Investigar um objeto tão amplo e generalizado e 

que inclui tantos atores e tão diversos, não poderia deixar de merecer uma escolha 

metodológica que permitisse ser o mais fiel possível ao objeto. Por isso, a diversidade de 

objetos analisados, de instrumentos de recolha de dados, a diversidade de estruturas de 

análise e o respetivo tratamento foram a marca. 

O capítulo que segue, apresenta, fundamenta e discute as metodologias utilizadas, e contribui 

para a transparência processual da produção do conhecimento.   
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Metodologias de investigação em avaliação de escolas |Fernando Ribeiro 

Gonçalves e Sandra Valadas  

 

Seminário Porto  

2012 

 

 

 

 

UMA POSTURA QUALITATIVA 
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QUE TEMOS EM ANÁLISE?  

FACTOS OU RELATOS DE FACTOS? 

 

 

 

UMA POSTURA QUANTITATIVA 
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Questões de metodologia na avaliação de escolas | Pedro Rodrigues e João 

Moreira  

 

Seminário Porto  

2012 

 

 

A QUESTÃO DA VALIADADE 

 

 O que é a escola? 

 Como selecionar os componentes a avaliar na escola? 

 Como obter dados representativos dos componentes avaliados?  

 Como garantir informação fidedigna e válida? 

 Como encontrar formas eficientes de recolher a informação necessária? 

 

 

A QUESTÃO DA UTILIZAÇÃO 

 

 Como colocar a avaliação no centro da fundação, orientação e acompanhamento das 

ações e projetos educativos da escola?  

 Como envolver os professores, os órgãos da escola e a comunidade educativa na 

análise das situações e na reflexão sobre as situações e as práticas?  

 Como articular e coordenar as avaliações realizadas pelos diversos grupos?  

 Como intercambiar, integrar e difundir a informação? 

 Como documentar agilmente o trabalho realizado?  

 

 

A QUESTÃO DA UTILIDADE  

 

 Como colocar a avaliação ao serviço da escola?  

 Como criar um clima construtivo, de confiança e de cooperação e colaboração? 

 Como inscrever a avaliação em dispositivos de apoio, supervisão e follow-up?  

 Como tornar a avaliação um processo gerador de capacitação, emancipação, inovação 

e transformação? 
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Aspetos metodológicos do inquérito por entrevista | Sandra Valadas e 

Fernando Gonçalves 

 

Seminário Évora 

2013 

 

 

RESUMO: Tendo com pano de fundo as perspetivas dos atores mais diretamente envolvidos 

no processo de avaliação externa de escolas do ensino não superior, iremos centrar-nos, 

fundamentalmente, na recolha de opiniões junto dos diretores de escolas relativamente ao 

impacto e efeitos da avaliação externa. 

A comunicação centrar-se-á nos diferentes tipos de entrevista (diretiva, semidiretiva e não 

diretiva) e procedimentos (construção, validação e aplicação). A utilização das entrevistas 

enquanto estratégia metodológica será devidamente contextualizada e apresentadas as 

vantagens da sua aplicação ao público em causa. Serão também referidas as dimensões em 

análise, reportadas ao projeto, e que remetem para o impacto e efeitos na escola 

(organizacionais, pedagógicos e curriculares) e na comunidade. Por fim, serão referidos alguns 

procedimentos de análise de dados utilizados no quadro de softwares específicos (N-vivo) e 

outros procedimentos de análise de conteúdo (categorização emergente e pré-determinada). 

 

Este trabalho é financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Fatores de 

Competitividade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia no âmbito do projeto PTDC/CPE-CED/116674/2010. 

 

  

INTRODUÇÃO 

 

A comunicação que aqui se apresenta remete para os aspetos metodológicos do inquérito por 

entrevista no contexto de uma das tarefas a serem concretizadas no âmbito do projeto de 

investigação “Avaliação do impacto da avaliação externa nas escolas do ensino não superior”. 

É nossa intenção, por um lado, conhecer as perspetivas dos diretores das escolas avaliadas 

relativamente ao grau de satisfação com o processo de avaliação externa a cargo da IGE/IGEC 

no 1º e 2º ciclos de avaliação. Por outro lado, pretendemos identificar o impacto e efeitos da 

avaliação externa na melhoria da escola em termos organizacionais, curriculares e 

pedagógicos. Neste sentido, justifica-se a opção por metodologias quantitativas e qualitativas 

materializadas num modelo misto de recolha de dados, com destaque para a análise de 

documentos, entrevistas e questionários. 

É sobre o inquérito por entrevista que nos centramos, entendido como a estratégia mais 

adequada para avaliação de eficiência e do impacto e efeitos da avaliação externa de escolas.  
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OBJETO/CAMPO DE ESTUDO 

 

O campo de estudo inclui o universo das escolas avaliadas, respeitando a singularidade das 

escolas em análise. Assim, os participantes neste estudo integrarão uma amostra estratificada 

retirada das escolas selecionadas aleatoriamente nas quatro regiões do território nacional 

(Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve). Trata-se de uma amostragem por 

casos múltiplos de 25 diretores de agrupamentos/escolas que, tendo em consideração as 

características referidas por Guerra (2006) e Pires (1997), revelou ser a mais adequada. 

 

 

ENTREVISTA EM AVALIAÇÃO 

 

A nossa opção por uma entrevista semiestruturada ou semidiretiva justifica-se se 

considerarmos as potencialidades desta estratégia. Por um lado, permite reorientar o guião da 

entrevista em função das verbalizações e reações dos entrevistados (Bardin, 2004); por outro, 

nem todas as intervenções do entrevistador são previamente determinadas (Bisquerra, 1989; 

De Ketele & Roegiers, 1993, 1999; Fox, 1981). Acresce o facto de possibilitar a expressão dos 

entrevistados, uma vez que as informações recolhidas refletem o melhor das suas 

representações sobre a temática em análise. De destacar ainda que o guião, na sua versão 

final, será sujeito a uma validação aparente e de conteúdo. 

Para Bogdan e Biklen (1994) e Ghiglione e Matalon (1997), esta estratégia de recolha de dados 

é especialmente adequada quando o investigador tem por objetivos: a) analisar o sentido que 

os atores atribuem às suas práticas e aos acontecimentos com os quais são confrontados 

(sistema de valores, referências normativas, interpretações em situações conflituosas, leituras 

que fazem das suas próprias experiências); b) analisar um problema específico (dados, pontos 

de vista, sistemas de relações, funcionamento de uma organização, etc.); e ainda c) 

reconstituir um processo de ação, experiências ou acontecimentos do passado. 

A entrevista semiestruturada assume, assim, um conjunto de particularidades e vantagens, 

destacadas por Bogdan e Biklen (1994), Ghiglione e Matalon (1997) e Quivy e Campenhoudt 

(1995). Refira-se, a este propósito, o grau de profundidade dos elementos de análise, sendo 

este instrumento adequado para aprofundar um determinado domínio ou verificar a evolução 

de um domínio já conhecido. A flexibilidade e a fraca diretividade do dispositivo permitem 

recolher os testemunhos e as interpretações dos interlocutores, respeitando os seus próprios 

quadros de referência (linguagem e categorias mentais), garantindo, por isso, menor 

ambiguidade. Ainda, de realçar a possibilidade de recolha de informação válida junto de 

informadores privilegiados (diretores de escolas), focando-se a entrevista num respondente 

influente, proeminente e bem informado da organização (Demazière e Dubar, 1997; 

Olabuénaga, 2003; Ruquoy, 1997). Esta estratégia possibilita, assim, a obtenção de uma 

perspetiva global sobre a organização, o conhecimento da estrutura, das políticas, da história e 

dos planos da organização. Os dados recolhidos poderão, numa etapa final do processo, ser 

comparáveis entre os vários participantes no estudo. 
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DESENHO DO ESTUDO E PROCEDIMENTOS 

 

Como já referimos anteriormente, serão inquiridos diretores de escolas alvo do 1º (2006-2011) 

e 2º ciclos (2011-) de avaliação externa, no sentido de avaliar o impacto e efeitos da avaliação 

externa na consolidação da autoavaliação institucional, na melhoria da escola em termos 

organizacionais, curriculares e pedagógicos, e ainda na participação da comunidade na 

dinâmica das escolas. Por fim, é nossa intenção perceber qual o grau de apropriação pelas 

escolas e pela comunidade dos referenciais utilizados na avaliação institucional.  

 

Como procedimentos de recolha e análise de dados, após a transcrição e leitura na íntegra de 

todas as entrevistas realizadas, serão construídas as sinopses das entrevistas (Guerra, 2006). 

Seguem-se as análises descritivas, onde se incluem as tipológicas, categoriais e de temática 

aprofundada e as análises interpretativas, que remetem para as “hipóteses explicativas” e os 

“ideais-tipo” no contexto daquela que é, ainda, uma fase exploratória de organização das 

“hipóteses explicativas” do fenómeno, cujo fim último é a investigação analítica no sentido da 

construção de um modelo científico de interpretação dos resultados (Guerra; 2006; Poirier, 

Valladon, & Raybaut, 1999; Schnapper, 1999). 

A este propósito, importa aqui destacar algumas especificidades da análise tipológica e da 

análise categorial. 

A análise tipológica e o método de análise de dados da entrevista por excelência (Bogdan & 

Biklen, 1994; Ghiglione & Matalon, 1993; Guerra, 2006; Poirier, Valladon, & Raybaut, 1999), 

permitindo ordenar os materiais, classificá-los segundo critérios pertinentes, bem como 

encontrar as dimensões de semelhanças e diferenças, as variáveis mais frequentes e 

particulares. A análise tipológica pode ser de dois tipos: 1) construção de tipologias por 

semelhança (reagrupar por critérios de proximidade de conteúdo – sujeitos, fenómenos, 

opiniões, etc.) em agrupamentos exclusivos (dimensões de análise não são cumulativas); 2) 

análise categorial (identificação das unidades pertinentes que influenciam determinado 

fenómeno em estudo, “reduzindo o espaço de atributos” de forma a “sacar” apenas as 

variáveis explicativas pertinentes) (Bogdan & Biklen, 1994; Demazière & Dubar, 1997; 

Ghiglione & Matalon, 1993; Guerra, 2006; Poirier, Valladon, & Raybaut, 1999; Schnapper, 

1999). A análise categorial permite a identificação das variáveis cuja dinâmica é 

potencialmente explicativa de um fenómeno, proporcionando a possibilidade de percorrer os 

dados na procura de regularidades e padrões, bem como de tópicos presentes nos dados 

(Demazière & Dubar, 1997; Guerra, 2006; Poirier, Valladon, & Raybaut, 1999; Schnapper, 

1999). Nesta tipologia, destacamos a categorização emergente, que consiste num trabalho 

analítico de comparação constante dos dados e de abstração progressiva, que conduz à 

identificação das categorias, e resulta na sucessiva redefinição à medida que vão sendo 

introduzidos novos dados. A comparação constante e a posterior redução e abstração dão 

origem à emergência de categorias teóricas ou concetuais, em resultado do acesso a diversos 

campos experienciais característicos das organizações (Demazière & Dubar, 1997; Poirier, 

Valladon, & Raybaut, 1999; Schnapper, 1999). Em alternativa, os autores referem ainda a 

categorização predeterminada, em que as categorias foram definidas a priori com base no 

modelo teórico. 
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Como princípios orientadores da análise dos dados, Demazière e Dubar (1997), Huberman e 

Miles (1991), Maroy (1997) e Strauss e Corbin (1991) destacam a indução, a codificação aberta 

e a teorização, princípios essenciais para gerar uma teoria local, ancorada nos factos. O 

princípio indutivo pressupõe a inexistência de categorias preestabelecidas, devendo ser 

identificadas a partir dos dados categorias que, inicialmente, são descritivas, “indígenas”, mas 

que progressivamente vão sendo redefinidas através de processo de comparação constante). 

Estas categorias são organizadas e reduzidas até à definição da estrutura categorial final que 

pressupõe a identificação de categorias mais abstratas. A categorização aberta permite que 

um mesmo conteúdo seja suscetível de ser integrado em mais do que uma categoria e 

estabelecer relações entre categorias que deem acesso a análises e compreensões da 

realidade estudada com um alcance mais geral. Por fim, o princípio da teorização pressupõe a 

passagem das categorias descritivas ou indígenas às categorias “sábias”, através de um 

processo de redução de categorias e de abstração progressiva. 

 

 

OBJETIVOS E DIMENSÕES DA ENTREVISTA 

 

Na prática, são objetivos gerais da entrevista a) analisar a perspetiva de desenvolvimento 

organizacional defendida pela equipa diretiva/diretor(a), b) identificar as dinâmicas 

envolventes da comunidade escolar, c) avaliar mudanças nas práticas pedagógicas decorrentes 

do processo de avaliação externa, d) perceber quais os fatores que contribuem para o 

autodesenvolvimento profissional docente e e) analisar diferentes trajetórias curriculares. 

Como dimensões a considerar no guião que, neste exercício, propomos, refiram-se, num 

primeiro grupo relativo aos aspetos mais organizacionais, os desafios da escola/agrupamento, 

o estilo de liderança do(a) diretor(a), a estrutura organizacional da escola/agrupamento. 

Quanto aos fatores curriculares e pedagógicos, iremos considerar o contributo do processo de 

avaliação externa em termos do processo de autoavaliação, do sucesso escolar e da qualidade 

do ensino (evidências) e, ainda, implicações para o corpo docente no que se refere, em 

particular, ao compromisso com a missão, valores e visão. Por fim, na dimensão relativa às 

relações com a comunidade educativa, será avaliado o grau de satisfação e feedback, bem 

como a participação ativa e envolvimento dos diferentes agentes educativos. 

Terminamos esta comunicação com a proposta de algumas questões a integrar o guião: 

 

 Que opções têm sido tomadas no âmbito da autonomia pedagógica?  

 Como descreve a cultura atual de escola?  

 Que alterações significativas regista nos últimos dois a cinco anos? 

 No âmbito da atual política de diferenciação, o que pensa sobre o reconhecimento da 

escola a nível local/regional/nacional? 

 Quais os maiores desafios com que a escola é confrontada? 

 Como reagiu face aos desafios e contextos atuais (alterações legislativas/crise 

económica/classificações em exames) no sentido de promover um maior sucesso da 

escola e dos alunos? 

 Quais as maiores barreiras ao sucesso das aprendizagens dos alunos?  
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 Considerando o conceito de sucesso que enunciou, que importância atribui e como 

gere a relação com pais /encarregados de educação /famílias, a comunidade 

(parcerias) e os diretores de outras escolas? 

 Em termos curriculares e pedagógicos, quais considera terem sido as maiores 

alterações decorrentes do processo de avaliação externa? 
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O questionário na avaliação de escolas: o caso do impacto da avaliação | 

Pedro Rodrigues e João Moreira  

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

ABORDAGENS DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

 

• A abordagem baseada nos objetivos – a curto, médio e longo prazo (Shotton, 1999)  

• A abordagem experimental (White, 2006; Lindgren, 2011) 

• A abordagem baseada na teoria ou em modelos lógicos (White, 2006; Lindgren, 2011) 

• A abordagem experiencial (Matete, 2009; Österberg, 2011; Homeier & Kluth, 2011; 

Sizmur et al., 2011) 

• A abordagem participativa (Shotton, 1999)  

 

FATORES DE UTILIZAÇÃO E IMPACTO DA AVALIAÇÃO  

(com base em Cummings, 2002; Mahfooz, 2010; OCDE, 2009) 

 

• Informação – Conhecimento – Insight (cognitivo) 

Avaliação – Feedback – Recomendações – Orientação 

 

• Adesão – Participação – Envolvimento (volitivo) 

Adoção – Apropriação – Planificação – Implementação 

 

• Apoio – Recursos – Capacitação (instrumental) 

Follow-up – Formação – Desenvolvimento 

 

• Consequências – Custo – Benefício (político) 

Classificações – Decisões – Sanções – Incentivos 

 

LÓGICA DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS 
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QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO DO IMPACTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS 

 

• O 1º ciclo de implementação da Avaliação Externa produziu uma melhoria da escola? 

- Na gestão do currículo 

- Nas práticas de ensino 

- Na liderança e gestão escolar (incluindo a autoavaliação) 

- Na participação da comunidade 

- Nos resultados escolares 

• Que outros impactos se produziram? 

• Que fatores influenciaram o impacto da Avaliação Externa? 

 

REFERENCIAL DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE 

ESCOLAS 

 

• O Referencial de Avaliação Externa: Domínios (que especificam Fatores e Indicadores) 

 

 
 

• Fatores de Impacto da Avaliação 

• Modelo Lógico do Processo de Avaliação 

 

 

UM QUESTIONÁRIO DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS 

 

• Como metodologia fechada, o questionário requer cuidadoso planeamento prévio 

– No conteúdo das questões 

– No formato das respostas 

• Desafio: Tentar avaliar, com um instrumento fechado, não só o grau de impacto, como 

os seus mecanismos 

• Construção de um questionário tem de partir de uma estrutura conceptual 

• Baseámo-nos: 

– No quadro teórico do projeto 

– Na literatura anterior 

– Nos dados qualitativos já existentes (relatórios, contraditórios) 

– Em reflexões suscitadas pelo próprio processo de construção 

• Chegámos a uma proposta de estrutura, a submeter a debate 
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ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

 

• Domínios 

– Baseado no referencial da avaliação externa (e.g., Resultados; Prestação do 

serviço Educativo; Organização e Gestão Escolar; Liderança; Capacidade de 

Autorregulação e Progressão da Escola) 

• Loci 

– Componentes da Escola impactados pela AE 

• Mecanismos do impacto 

– Processos mediadores e explicativos do impacto 

• Fatores potenciadores / inibidores do impacto 

• Eficiência do processo de AE na produção de impacto 

– Relação benefício/investimento de recursos 

• O conteúdo dos aspetos/facetas mencionados será construído na base nos fundamentos 

mencionados 

 

 

CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO: DOMÍNIOS 

 

• Exemplo: Domínio Prestação do Serviço educativo – Articulação e Sequência Curricular 

e Pedagógica 

– Articulação entre Departamentos 

– Articulação entre Professores da mesma disciplina 

– Articulação e sequência entre níveis dentro do mesmo ciclo 

– Papel de liderança das coordenações de grupo e agrupamento 

– Articulação e sequência entre os ciclos de aprendizagem 

– Apoio aos alunos e famílias na transição de ciclos 

– Articulação e sequência entre as unidades que integram o agrupamento 

– Impacto global no Domínio Articulação e Sequência Curricular e Pedagógica 

• Impacto positivo 

• Impacto negativo 

 

 
 

 

Conteúdo do Questionário: Loci 

 

• Em que medida cada um destes elementos constituintes da escola apresentam impacto 

(mudança atribuível ao processo de avaliação externa)? 

– Projeto Educativo da Escola 

– Plano de Atividades da Escola 

– Regulamentos internos 

– Formas de atuação do Diretor 

– Formas de atuação dos outros elementos da Direção 
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– Formas de atuação dos órgãos de gestão intermédia (e.g., Conselho Pedagógico, 

Departamentos, Diretores/Conselhos de Turma) 

– Formas de atuação dos Professores 

– Formas de atuação dos Funcionários não-docentes 

– Formas de acuação dos Alunos 

– Formas de atuação dos Pais 

– Formas de atuação de entidades externas relevantes (e.g., autarquia) 

– Instalações físicas 

– Materiais e recursos educativos disponíveis 

 

 
 

 

Conteúdo do Questionário: Mecanismos 

 

• Em que medida cada um destes processos foram responsáveis por impactos positivos e 

negativos (avaliados separadamente) do processo de avaliação externa? 

– Promoção da focalização nos resultados 

– Internalização de uma cultura de autoavaliação permanente 

– Maior ajustamento do comportamento dos atores às regras e documentos 

orientadores do trabalho da Escola 

– Atitudes dos Professores em relação ao trabalho que desempenham (e.g., 

motivação e empenhamento) 

– Internalização do princípio de prestação de contas pelo trabalho realizado 

– Atitudes da Direção em relação ao trabalho que desempenha (e.g., motivação e 

empenhamento) 

– Sentimento de autonomia por parte da Escola 

– Sentimento de eficácia por parte da Escola 

– Clarificação de metas e objetivos a alcançar 

– Oportunidade de reflexão e tomada de consciência da Escola sobre si própria 

– Implementação de políticas formais de avaliação interna 

– Aumento do envolvimento da Escola com a comunidade 

 

 
  

 

Conteúdo do Questionário: Fatores potenciadores e inibidores do impacto 

 

• Em que medida cada um destes fatores foram responsáveis por a avaliação externa ter 

um maior impacto (fator potenciador) ou um impacto menor (fator inibidor)? 

– Nível de participação/envolvimento dos diferentes atores da escola no processo 

de avaliação 
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– Grau de articulação entre os processos de avaliação interna e externa 

– Qualidade da colaboração estabelecida com a equipa de avaliação externa 

– Grau de compreensão pela equipa de avaliação externa das particularidades da 

Escola e do seu contexto 

– Grau de clareza do relatório de avaliação externa 

– Credibilidade da equipa de avaliação externa junto dos atores da Escola 

– Duração da presença da equipa de avaliação externa 

– Difusão na escola dos resultados da avaliação externa 

– Grau de focalização da avaliação em indicadores objetivos 

 

 
 

 

Conteúdo do Questionário: Eficiência 

 

• Tendo em conta os recursos despendidos na avaliação externa (e.g., tempo, trabalho, 

recursos materiais e financeiros) e os impactos obtidos, considera que o processo no seu 

conjunto foi: 

– Um total desperdício de recursos 

– Um aproveitamento pouco eficiente dos recursos 

– Um aproveitamento moderadamente eficiente dos recursos 

– Um bom aproveitamento dos recursos 

– Um aproveitamento extremamente eficiente dos recursos 

 

 

CONCLUSÃO 

 

• Trata-se ainda de um processo aberto e em curso 

• Conteúdos poderão ser acrescentados, reformulados ou removidos 

• A própria estrutura pode ser revista 

• As formas de resposta, idem 

• Espera-se que o questionário seja enriquecido com contributos 

– De elementos da equipa do projeto 

– De elementos da população-alvo (Diretores) 

– De outras pessoas envolvidas com o processo de avaliação de Escolas, incluindo 

os participantes neste Seminário! 
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Avaliação de Escolas, Regulação e Lógicas dos Atores: proposta de uma 

metodologia de análise sociológica | Carla Chainho e José Saragoça 

 

Seminário Braga  

2015 

 

SUMÁRIO: 

1.Enquadramento do estudo. 

2.Clarificação conceptual. 

3.Estratégia de investigação e métodos. 

 

 

1. Enquadramento do estudo 

 

 
 

 
  



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

103 
 

Produção científica (teses e dissertações) em Portugal nos últimos treze anos sobre a 

Avaliação de Escolas 

 

 
 

 

OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 
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2. Clarificação conceptual 

 

REGULAÇÃO 

 

DOIS FENÓNEMOS DIFERENTES MAS INTERLIGADOS: 

- a maneira como são produzidas e aplicadas as regras que orientam os modos de ação dos 

atores; 

- os modos como esses atores se apropriam delas e as transformam. 

 

João Barroso (2006) 

 

Instrumento fundamental para analisar os processos de construção e reconstrução social da 

escola. 

 

A escola assegura várias funções sociais: 

 

 
 

Alguns dos modos de regulação patentes na organização escolar: 
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REGULAÇÃO 

Importância dos vários tipos de regulação: 

 

 Destacamos sobretudo a regulação «institucional, normativa e de controlo» através da qual 

são aplicadas regras que orientam as ações dos atores; 

 A regulação «situacional e autónoma» relacionada com a produção de regras do jogo que 

orientam e reajustam as diversas estratégias e ações dos atores; 

 A «microrregulação local» que permite um jogo complexo de estratégias, negociações e 

ações dos atores (re)ajustadas localmente; 

 «Regulação conjunta», relacionada com as regras comuns entre os atores; 

 Regulação de «conformidade», o ator tem uma visão resignada e constrangedora (a 

mudança não leva a alterações); 

 Regulação de «emancipação», o ator acredita na melhoria contínua (atitude voluntarista). 

 Regulação «burocrático-profissional», combinação entre uma regulação de controlo e a 

regulação autónoma. 

 

 

LÓGICAS DE AÇÃO 

 

São sustentadas por objetivos e estratégias, que têm como finalidade alcançar interesses 

individuais e coletivos. 

Um agrupamento de escolas é uma «organização micropolítica» em que confluem diversos 

conceitos chave: 

 

 Conflito; 

 Interesse; 

 Estratégia; 

 Poder; 

 Compromisso; 

 Negociação; 

 Regra; 

 Lógica de ação. 
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Tipos de lógicas de ação nas escolas: 
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LÓGICAS DE AÇÃO 

Lógicas de «ação interna», tentativa da direção em controlar o ambiente externo das escolas 

e lidar com os fenómenos de segregação e desigualdade de oportunidades passando pelas 

seguintes intervenções: Controlo dos professores sobre os órgãos de gestão; Relações 

escola-família; Projetos e atividades extracurriculares; Organização das turmas; 

 

 Lógicas de «ação externas», relações que a escola estabelece com o exterior: Escolas, 

Câmaras Municipais, Organizações Locais e Promoção da Escola; 

 «Coligações», quando os atores se movem em torno de um objetivo comum e determinado 

interesse, dão azo a negociações e à tomada de decisões; 

 «Cívica Estatal» ligada ao bem comum geral e nacional, de carácter burocrático; 

 «Cívica Cidadã» relacionada com o bem comum, com a solidariedade e a igualdade de 

oportunidades; 

 «Doméstica Comunitária», autonomia local, proximidade e confiança; 

 «Económica-Mercantil» está focada na competição individual e entre escolas; 

 «Económica-empresarial» está relacionada com a gestão estratégica, a eficiência, a eficácia, 

a melhoria e a meritocracia. 
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3. Estratégia de Investigação e métodos 
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ATORES A ENTREVISTAR 
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ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

 
 

 

MACTOR (Método ACTores, Objetivos, Relações de Força) 

 

Fase 1: construir o quadro das “estratégias de atores”; 

Fase 2: identificar os desafios estratégicos e os objetivos associados; 

Fase 3: posicionar os atores em função dos objetivos e identificar as convergências e 

divergências (posições simples); 

Fase 4: hierarquizar para cada ator as suas prioridades de objetivos (posições valorizadas); 

Fase 5: avaliar as relações de força (diagrama de influência-dependência dos atores) 

Fase 6: integrar as relações de força na análise das convergências e divergências entre atores; 

Fase 7: formular as recomendações estratégicas e as questões–chave para o futuro. 

 

 

Método MORPHOL – Análise dos futuros possíveis 

 

Esquema da Construção de Cenários pela Análise Morfológica 
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 Perspetivas Internacionais sobre a AEE III.

 

 

A AEE existe em Portugal no modelo atual desde 2006 e cumpre agora o seu segundo ciclo. São 

claras e assumidas as influências que o modelo seguido e as políticas que o sustentam 

receberam de instituições internacionais ou de outros países. É igualmente clara a tendência 

globalizada pela procura da qualidade educativa. O presente capítulo cumpre esse objetivo de 

dar conta dessa tendência, bem como das semelhanças e diferenças que o modelo seguido em 

Portugal evidencia, relativamente ao que se faz nos países da OCDE. 
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Um olhar global sobre a AEE | Ivor Goodson  

 

 Seminário Porto  

2012 

 

 

Quero falar acerca de dois projetos em que estive envolvido antes de participar neste, porque 

ambos são relevantes para este projeto. Um deles realizou-se quando trabalhei nos Estados 

Unidos da América. Trabalhei lá por 15 anos, de verdade não gostei muito e por isso fiquei 

muito contente quando voltei para Inglaterra. 

Quando estava nos Estados Unidos da América, o governo Clinton estava a tentar reformar o 

trabalho no sector educacional, penso que era no âmbito do Education 2000. Uma das 

reformas estava relacionada com a Avaliação que teve bastantes efeitos negativos nas escolas, 

não foram bem-sucedidas, e começaram a ficar desesperados por encontrar outro tipo de 

avaliação. Por isso convidaram britânicos, eu e o Andy Hargreaves, para fazermos uma 

avaliação da avaliação que, naquele momento, estava a ser feita. Queria falar muito 

brevemente de como fizemos isso. 

As medidas estavam a ser postas em práticas quase à revelia dos professores, não tendo o seu 

contributo nem o que os professores pensavam acerca destas mudanças. Elas foram 

implementadas sem o envolvimento dos professores, sem ninguém perguntar o que eles 

achavam e pensavam. Então, nós decidimos que íamos fazer duas coisas: por um lado, 

recolher todos os documentos relativos às políticas e analisar o que o governo tinha estipulado 

fazer e, por outro lado, recolher o que chamamos de work life narratives. O estudo das 

narrativas profissionais de professores, mais concretamente, as narrativas de vida de 

professores. 

Tentámos perceber as dimensões relacionadas com a identidade profissional dos professores e 

qual o sentido que os professores davam a estas medidas, o que é que os professores 

pensavam sobre o seu próprio trabalho, por que motivo são professores e até que ponto é que 

estas dimensões estavam ou não estavam a ser afetadas por estas mudanças que iam sendo 

decretadas. Relativamente a este nosso projeto, para além das três dimensões que estamos a 

considerar e que foram referidas pelo professor Fernando Gonçalves, que são a dimensão da 

mudança curricular, pedagógica e organizacional, uma dimensão que não está aqui 

considerada e que eu me sinto muito interessado por ela é a questão da identidade 

profissional e de que forma é que a identidade profissional é afetada. Fizemos um estudo 

sobre este tema e está publicado no livro Professional knowledge, professional art. 

Uma das coisas mais interessantes, no que diz respeito à nossa avaliação, aconteceu no fim do 

projeto quando nós elaborámos uma série de portraits, retratos de professores específicos e 

da vida desses professores, onde se teve em conta a forma como as suas vidas tinham sido 

afetadas pelas reformas que estavam em curso. Nos Estados Unidos atribuem-se prémios para 

tudo e particularmente atribuem-se muitos prémios no contexto educativo, onde o objetivo é 

conseguir perceber quem são os melhores professores pelo número de prémios que ganham. 

Contudo, estes prémios são atribuídos com alguma razoabilidade, de forma pensada. Então, 

considerámos que podia ser uma forma de distinguir grupos de professores. Por um lado, 

professores que tinham ganho muitos prémios e, por outro lado, professores que não tinham 

ganho prémios. 
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Curiosamente, eram os professores que mais prémios ganhavam aqueles que mais desiludidos 

se mostravam face às mudanças que estavam em curso. Eles detestavam a avaliação realizada, 

odiavam as reformas, detestavam sentir-se avaliados, detestavam ter que prestar contas, 

sentiam que estavam a perder a sua valorização profissional, a sua profissionalidade, e alguns 

até desistiram de ensinar. Embora haja aqui uma certa generalização, pareceu ficar claro que 

há aqui um paradoxo de performatividade, no sentido em que quanto mais os professores são 

avaliados - especificamente os melhores professores, os professores mais empenhados -, 

menos produziam, porque reagiam de forma negativa à avaliação. 

Após a realização deste estudo, voltei para Inglaterra com a minha família. Quando estava de 

volta à Europa, no momento em que regressei a Inglaterra tive a felicidade de estar naquele 

momento a haver uma proposta por parte da comissão europeia para estudos relacionados 

com a dimensão que tínhamos estado a analisar nos Estados Unidos. Eu propus-me a fazer um 

estudo, que foi financiado, e que avaliou, por uma lado, a narrativa sistémica, a narrativa que 

os sistemas produziam acerca das mudanças e, por outro lado, a narrativa relacionada com a 

vida dos professores e de que forma é que elas se processavam num conjunto de países, tais 

como: Finlândia, Suécia, Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia e Inglaterra. 

Uma das questões que se colocou foi até que ponto é que se iria verificar no contexto europeu 

o mesmo tipo de desencontro entre as narrativas dos professores e as narrativas sistémicas, e 

verificámos que havia duas trajetórias muito distintas: uma trajetória relacionada com os 

países do Sul e outra relacionada com os países do Norte. 

Ao passo que os países do Norte tendiam, de uma forma geral, a acreditar que os governos 

faziam coisas positivas, denotava-se uma maior aceitação das medidas propostas pelo 

governo, o Sul tendia a ter menos certezas acerca das propostas que eram feitas. Portanto, as 

respostas dos professores eram bastante diferentes dentro destes dois grupos. No que diz 

respeito especificamente à Inglaterra, havia tendencialmente uma aceitação tácita daquilo que 

era proposto, não foi gerada muita discussão à volta desta questão. Contudo, quando se 

introduziu uma complexidade ao nível da coorte dos professores que eram questionados, 

emergiram algumas diferenças. 

Uma questão que eu acho que vale a pena focar diz respeito ao paradoxo de performatividade, 

através da relação com a profissionalidade, isto é, perceber de que forma é que se explica que 

quanto mais se avalie, quanto mais se procure controlar, menos as pessoas mostrem vontade 

de fazer o melhor que podem. Nós fizemos uma análise da coorte para chegarmos a diferentes 

gerações de professores, para percebermos as diferentes visões que estes têm acerca do que é 

ensinar. Verificou-se que há uma grande diferença entre os professores mais velhos e os 

professores mais novos, e essa diferença emergiu naturalmente nas entrevistas. Sugiram 

expressões muito diferentes, que começaram a chamar a atenção pela sua repetição. 

O primeiro professor que eu entrevistei disse: “Você tem que perceber, isto é só um trabalho. 

Eu simplesmente faço o meu trabalho, faço o que o governo me manda fazer, e no final do dia 

eu vou para casa e a minha vida começa”. Os professores mais novos frequentemente 

utilizavam expressões como “Isto é só um emprego”, dando uma maior importância à vida 

pessoal afastada do contexto de trabalho. Por outro lado, denotou-se que os professores mais 

velhos adotam um discurso de missão: “Ensinar é a minha vida, é aquilo em que eu acredito”, 

“Eu expresso através da minha profissão aquilo que quero fazer no mundo”. É importante 

perceber que existem exceções, mas no geral há uma diferença de postura muito significativa, 

uma vez que tendencialmente foi isto que se verificou. 
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Relativamente a este projeto, que é a razão pela qual estou aqui, sugiro que é importante ver 

de que forma é que as reformas estão também a afetar estas questões. Algumas das 

dimensões que estão previstas neste estudo dizem respeito a estudos de caso e entrevistas 

com professores. Esta é uma oportunidade muito importante de tentar perceber estas 

narrativas de vida dos professores, e ao retratar estas vidas perceber a alma dos professores e 

as suas motivações. Qualquer pessoa que acredite que a motivação dos professores não é a 

chave para um ensino de sucesso é tolo. 

A avaliação das consequências de uma reforma, no caso de uma avaliação, passa também em 

grande medida pelos efeitos que essa avaliação, que esse projeto, que essa mudança, têm ao 

nível da mentalidade e da motivação dos professores.   
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Relatórios internacionais e europeus, um olhar sobre a AEE em Portugal | 

Isabel Fialho, José Saragoça, Ana Paula Correia, Maria José Silvestre e Sónia 

Gomes 

 

Seminário Porto 

2012 

 

 

RELATÓRIOS INTERNACIONAIS E EUROPEUS, UM OLHAR SOBRE A AVALIAÇÃO EXTERNA DE 

ESCOLAS EM PORTUGAL 
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* Organização criada em 1995. Tem, atualmente, 32 membros (27 em 2007). 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA AE  

 

 3 SI mencionam que não observam práticas em sala de aula (e.g. Portugal).  

 Na maioria dos SI, no final da visita da AEE, as escolas recebem feedback oral (não é o 

caso de Portugal).  

 Para 13 SI, o aconselhamento e orientação dados à escola ou professores, não 

constitui uma tarefa da AE; contudo, muitos fornecem feedback informal no decurso 

da AE ou nas sessões de encerramento (não é o caso de Portugal).  

 

 

PLANOS DE MELHORIA e ACOMPANHAMENTO 

 

 Poucos SI relatam impacto substancial da AE.  

 A maioria dos SI refere que a escola é obrigada (ou "espera-se fortemente"...) a dar 

uma resposta ao relatório de AE, apresentando um plano de melhorias.  

 Pouca clareza no modo como é avaliada a adequação do Plano de Melhoria.  

 

 

van Bruggen, Johan C. (2010). Inspectorates of Education in Europe; some comparative 

remarks about their tasks and work. SICI 
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ARTICULAÇÃO ENTRE A AUTOAVALIAÇÃO E A AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 Sete SI usam os resultados da AA das escolas (quando bem executada, cobrindo todas 

as áreas) de forma proporcional com a AE (e.g. Portugal). A AE centra-se mais nos 

aspetos (de qualidade) que parecem estar menos desenvolvidos e/ou são mais 

destacados pela autoavaliação.  
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PONTOS FORTES 

Transparência do processo  

 Os instrumentos, os procedimentos e os critérios de avaliação estão disponíveis na 

página da IGEC.  

 Os relatórios da avaliação de todas as escolas são publicados na página da IGEC.  

 As escolas têm o direito ao contraditório e este é divulgado na internet em conjunto 

com o relatório final da AEE.  

 

A AEE está bem estabelecida  

 É assumida pela administração central como um instrumento de melhoria da 

qualidade da educação.  

 Tem como suporte boas práticas internacionais.  

 Ampla aceitação por parte das escolas relativamente à utilidade da AEE.  

 Consolidação da prestação de contas através de ciclos regulares de avaliação de 

escolas.  

 

Há uma relação entre a avaliação externa e a autoavaliação  

 A utilização conjunta da AEE e da AA pode maximizar os benefícios de ambas as 

formas de avaliação.  

 Não é imposta às escolas qualquer abordagem específica (modelo) para a sua 

autoavaliação.  

 Existe a possibilidade de adaptação pelas escolas do seu modelo de avaliação aos 

critérios de análise da avaliação externa.  

 

O modelo de AEE contém várias boas práticas  

 Processo bem estruturado que se desenvolve de forma sistemática.  

 Diversidade de fontes de informação com recolha de evidências confiáveis e 

relevantes - triangulação da informação por forma a contextualizar e fundamentar as 

avaliações.  

 Integração de elementos externos nas equipas de AEE (diferentes experiências e 

perspetivas da avaliação) – reforço da credibilidade e objetividade.  

 A AEE promove a liderança das escolas – permite equilibrar a autonomia dos 

diretores com maior responsabilidade e garantia de prestação de contas.  

 As escolas beneficiam de algum acompanhamento à posteriori – previsibilidade de 

acompanhamento das escolas com piores resultados (no 1.º ciclo avaliativo sob a 

responsabilidade das Direções Regionais de Educação, no 2.º ciclo seguimento dos 

planos de melhoria por parte das autoridades educativas).  

 O programa de AEE é avaliado (meta-avaliação) – política de melhoria e 

transparência (com a participação das escolas e divulgação pública dos resultados).  

 

  

Santiago, P. et al. (2012). OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: 

Portugal 2012, OECD 
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PONTOS FRACOS – DESAFIOS 

 

 O quadro de avaliação do sistema educativo carece de coerência – as diferentes 

componentes da avaliação (escolar, dos alunos, dos professores, dos diretores e do 

sistema) não estão articuladas.  

 Existência de um certo desequilíbrio entre a prestação de contas e as funções de 

melhoria da avaliação das escolas – os resultados da avaliação não são usados para a 

melhoria dos processos e dos produtos (reduzido impacto da AEE).  

 O foco na qualidade e eficácia do ensino e da aprendizagem é insuficiente – a AEE 

centra-se demasiado em documentos e em processos de gestão e administração (não 

observação de aulas).  

 Incipiente cultura da avaliação e da melhoria nas escolas - formação insuficiente em 

técnicas de autoavaliação; os resultados da autoavaliação estão demasiado difusos e 

não parecem ter forte impacto nas práticas das escolas. 

 A autoavaliação de escolas ainda não está plenamente instituída - a AEE ainda não 

provou ser um catalisador suficiente para a adoção da autoavaliação como parte 

integrante da vida escolar 

 Existem alguns casos de falta de credibilidade dos avaliadores - perceções desiguais 

sobre a qualidade dos avaliadores externos, conhecimento insuficiente da vida escolar. 

 Ausência de critérios de desempenho uniformes na avaliação dos diretores das 

escolas – esta avaliação não está articulada com a avaliação da "liderança e gestão" 

da AEE. 

 O impacto da avaliação externa ainda parece ser reduzido – os relatórios nem sempre 

são analisados nas escolas; não há um acompanhamento sistemático das escolas após 

a devolução dos resultados da AE. 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

 Rever o quadro de referência da AEE - assegurar maior ênfase na qualidade da 

aprendizagem e do ensino e na relação entre a qualidade da aprendizagem e do 

ensino com os resultados dos alunos.  

 Melhorar a aceitação e o impacto da AEE - melhorar a credibilidade das equipas de 

AEE (alargar as equipas com elementos externos, por exemplo, diretores de escola 

credíveis); melhorar a natureza dos relatórios (linguagem menos técnica), assegurar 

acompanhamento sistemático às escolas no seguimento da AEE; divulgação nas 

escolas, dos relatórios de avaliação.  

 Fortalecer a função de melhoria da avaliação - utilizar os resultados das avaliações 

para a melhoria das práticas e estabelecer melhores vínculos com a sala de aula.  

 Assegurar que as direções das escolas recebem feedback adequado sobre o seu 

desempenho – fornecer feedback sobre a liderança; estabelecer um entendimento 

comum sobre liderança de qualidade; definição de padrões de desempenho para a 

direção das escolas.  



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

123 
 

 Melhorar o alinhamento entre a avaliação externa e a autoavaliação - uniformização 

de critérios a utilizar nos dois processos para criar uma linguagem comum sobre as 

prioridades e os fatores-chave que influenciam a qualidade do ensino e da 

aprendizagem; criação de um documento base para análise da evolução da qualidade 

das aprendizagens.  

 Rever a duração do ciclo avaliativo e a duração das AEE – alargar o ciclo para 5 anos 

(liberta recursos para avaliações mais profundas que incluem a aprendizagem e o 

ensino); alargar a duração das AEE (atualmente de 2,5 a 3 dias); avaliações 

diferenciadas depois de concluído o 2º ciclo.  

 Melhorar a articulação entre a avaliação de escolas e outras políticas educativas – 

potenciar a capacidade de autoavaliação/avaliação interna das escolas, incluir no 

quadro de referência da AEE ligações aos padrões de desempenho dos professores.  

 

 

ASPETOS COMUNS NOS RELATÓRIOS 

 

 O fraco impacto da AE na melhoria das escolas (SICI, 2010; OCDE, 2012).  

 A insuficiente articulação da avaliação da “Liderança e gestão” com a avaliação de 

desempenho dos diretores de escolas (SICI, 2010; OCDE, 2012).  

 A necessidade de adequação da duração do ciclo avaliativo aos resultados da 

avaliação das escolas (SICI, 2010; OCDE, 2012).  

 A necessidade de acompanhamento sistemático das escolas na implementação de 

planos de melhoria (SICI, 2010; OCDE, 2012).  

 A importância dos resultados escolares na avaliação das escolas (SICI, 2010; OCDE, 

2009; OCDE, 2012).  

 A insuficiente valorização da observação da prática letiva na avaliação das escolas 

(SICI, 2010; OCDE, 2009; OCDE, 2012).  

  



Perspetivas Internacionais sobre a AEE 

124 
 

Modelos de referência para a avaliação de escolas: semelhanças e diferenças 

entre Portugal e a Inglaterra | Ana Mouraz, Carlinda Leite e Preciosa 

Fernandes  

 

Seminário Porto  

2012 

 

 

SUMÁRIO 

 

 Objetivos  

 Tendências das políticas europeias  

 Sinais de regulação central  

 Sinais de descentralização  

 Estudo comparativo dos referenciais de avaliação externa da IGEC e do OFSTED.  

 Nota conclusiva.  

 

 

OBJETIVOS  

 

 Apresentar uma análise comparativa do modo como os referenciais de avaliação de 

escolas não superiores, usados em Portugal e em Inglaterra pelos respetivos serviços 

públicos – a Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC) e o Office for Standards in 

Education (OFSTED) - se operacionalizam.  

 Perspetivar efeitos dessa avaliação na centralização / descentralização dos sistemas 

educativos 

 

 

TENDÊNCIAS DAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EUROPEIAS 

 

• 1970-2000 – Tendência para a valorização da uma regulação no acesso à escolarização.  

Desde os anos 70, em resultado da influência do movimento das escolas eficazes e de 

um certo otimismo acerca da possibilidade de produzir mudanças sociais através das 

mudanças educacionais de larga escala.  

• 2000-2007 – Tendência para a descentralização.  

Em resultado de processos políticos e sociais de descentralização e do aumento da 

importância do valor dos mercados o foco mudou para a ideia do a responsabilidade e 

do empenho específicos do local.  

• 2007 e seguintes – Tendência para uma regulação pelos resultados .  

Em resultado da influência das agências internacionais (como o PISA – e o TIMSS) e das 

listas produzidas por esses estudos internacionais (rankings). 

 NB – Em 2006 terminou o 1º ciclo do PISA - literacia, matemática e ciências)  
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TENDÊNCIAS DE REGULAÇÃO CENTRAL – SINAIS  

 

 “Levantar a fasquia” e reduzir o fosso para todos os alunos.  

 Prover mais estrutura, mais uniformidade e homogeneidade  

 Recuperação do argumento da educação para a prosperidade económica.  

 Goodson (2005) na análise acerca da reforma inglesa que implementou um currículo nacional 

em 1989, considerou que o debate em Inglaterra foi conduzido pela perceção de que a nação 

estava ameaçada pelo declínio económico . De um modo retórico o Currículo Nacional foi 

apresentado como parte de uma estratégia de regeneração económica de uma “nação em 

risco” (Goodson, 2005, p. 92).  

 Aumento de autonomia ao nível local 

 Competição regulada dos mercados - um argumento neoliberal que implica heterogeneidade 

curricular, autonomia e governabilidade na educação. 

 Reconhecimento do profissionalismo dos professores, com base na ideia de que os 

professores são profissionais competentes e que a renovação do currículo só pode ser eficaz 

e sustentável se os professores se sentirem responsáveis por isso. 

 Diminuição do orçamento da educação a nível central, que serve como um incentivo para 

passar tarefas e responsabilidades. 

 

 

 

Estudo comparativo dos referenciais de avaliação externa da IGEC e do OFSTED, em vigor 

respetivamente desde outubro de 2011 e de Setembro de 2012.  

 

 



Perspetivas Internacionais sobre a AEE 

126 
 

O QUE SE PRETENDE COM A AVALIAÇÃO EXTERNA  

 

 

 

 

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA  
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DESTINATÁRIOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA  

 

 

 

 

AGENTES, DURAÇÃO E PRODUTOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA  
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DADOS RECOLHIDOS  

 

 
 

 

 

DOMÍNIOS  
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DOMÍNIO DOS RESULTADOS 

 

 
 

 

DOMÍNIO DO COMPORTAMENTO E SEGURANÇA DOS ALUNOS  
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DOMÍNIO DO SERVIÇO EDUCATIVO / QUALIDADE DO ENSINO 

 

 
 

 

DOMÍNIO DA LIDERANÇA E GESTÃO  
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ESCALA DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

EFEITOS DA AVALIAÇÃO 

 

 
 

GARANTIAS DA AVALIAÇÃO  

 

 
 

 

 Estudo comparativo dos referenciais de avaliação externa da IGEC e do OFSTED.  

 Notas conclusivas  
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SINAIS DE ALGUMA DISTÂNCIA  

 

 
 

 

 

SINAIS DE PROXIMIDADE  

 

 Os dois referenciais valorizam a importância da avaliação externa como contributo 

para a melhoria do desempenho das escolas e a diminuição do insucesso escolar.  

 Também valorizam a inclusão de um elemento externo aos serviços da Inspeção.  

 Os modos como as escolas são avaliadas influenciam a sua organização e o seu 

funcionamento.  

 

 

PARA INICIAR O DEBATE…  

 

 A avaliação da IGEC e do OFSTED contribuem para a centralização ou para a 

descentralização dos sistemas educativos?  
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AEE: Estudo comparativo entre Portugal e Cabo Verde | Gracinda Delgado  

 

Seminário Porto  

2012 

 

1. PROBLEMA 

 

O programa de avaliação das escolas tem vindo a assumir um papel relevante nas atuais 

politicas de educação, Segundo Costa e Ventura (2002), o debate sobre a avaliação externa das 

escolas passa a ser vista como uma forma do poder central regular e orientar as escolas, mas 

também é vista como um fenómeno de extrema importância na melhoria da aprendizagem 

dos alunos, no desempenho do professor e na própria instituição educativa. É neste contexto 

da relevância social da avaliação, com uma incidência na avaliação externa de escolas, que faz 

parte da avaliação institucional, que escolhemos como temática da investigação a ser realizada 

na dissertação de mestrado: Avaliação externa de escolas: estudo comparativo entre Portugal 

e Cabo Verde. A opção pela temática se deve ao fato de estar integrada no projeto FCT 

PTDC/CPE-CED 116674/2010. Por outro lado, foi devido ao fato de ser uma área em crescente 

expansão, dado a sua pertinência e reconhecimento do seu contributo na qualidade e 

desenvolvimento das instituições educativas.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Caraterizar os modelos da avaliação externa em Portugal e Cabo Verde; 

 Compreender o processo e as práticas da avaliação externa no âmbito dos sistemas 

educativos de Portugal e Cabo Verde; 

 Analisar os efeitos da avaliação externa nas realidades Portuguesa e Cabo –Verdiana. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Em termos metodológicos, optamos por realizar este trabalho segundo uma abordagem 

predominantemente qualitativa e elegendo o inquérito por entrevista como técnica de recolha 

de dados. A entrevista será realizada a um diretor de uma escola secundária da região norte de 

Portugal, bem como a um responsável da inspeção. O mesmo percurso já foi feito em Cabo 

verde, visando até agora terminar a recolha dos dados a fim de analisá-los, tendo em conta o 

objeto de estudo, a questão orientadora da investigação e privilegiando o olhar sobre os 

efeitos que esta prática trouxe à escola enquanto instrumento de melhoria, mas também para 

as dificuldades sentidas na sua operacionalização. O percurso abrange uma totalidade de 

quatro participantes ligados à avaliação externa. 

A análise documental também é uma das técnicas a utilizar. Vai assentar-se em obras 

bibliográficas, documentos oficiais, leis e decretos leis, relatórios, entre outros. 
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Para a análise dos dados optamos pela análise de conteúdo, que segundo Pacheco e Lima 

(2006:107)” é a expressão genérica utilizada para designar um conjunto de técnicas possíveis 

para tratamento de informação previamente recolhida”. 
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Modelos de AEE em Portugal e em Inglaterra: semelhanças e diferenças | 

Carla Figueiredo, Carlinda Leite e Preciosa Fernandes  

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

   A literatura aponta para 3 grandes  finalidades da avaliação : 

◦  a aferição da qualidade dos sistemas educativos e a intervenção atempada em 

casos problemáticos;  

◦  a prestação de contas sobre o trabalho realizado pelas escolas, como 

consequência de maior autonomia  atribuída às mesmas; () 

◦  a identificação dos pontos fortes que as caracterizam e dos pontos a 

intervencionar (Clímaco, 2005; Key, 2002; Scheerens, 2003), com vista à 

melhoria 

 

  Ao nível europeu, surgiram iniciativas que visam assegurar a qualidade dos sistemas 

de ensino, como a adaptação da Common Assessement Framework (CAF) para a 

educação, o Programa PISA, entre outras. 

 

  Ao nível nacional, vários países, como Portugal e Inglaterra, desenvolveram práticas 

de avaliação dos sistemas de ensino, criando agências dedicadas à avaliação da 

qualidade do serviço educativo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivamente, a pesquisa que aqui se apresenta – e que se insere num estudo mais 

amplo de um projeto de doutoramento em curso apoiado pela FCT – pretende: 

◦ caracterizar as agências responsáveis pela avaliação externa das escolas; 

◦ caraterizar modelos de avaliação externa das escolas, seguidos em diferentes 

países; 

◦ analisar comparativamente, os modelos de avaliação externa utilizados pela 

Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC) em Portugal, e pelo Office for 

Standards in Education, Children’s Services and Skills (OFSTED), em Inglaterra), 

nas razões que os justificam, nos conceitos que os orientam e nos processos 

que seguem, identificando semelhanças e diferenças 
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METODOLOGIA 

 

 Metodologia de caráter qualitativo, baseada na recolha e análise de documentos: 

◦ Recolha de documentos oficiais das agências de avaliação/inspeção externa de 

escolas em Portugal (IGEC) e Inglaterra (OFSTED), nomeadamente: 

 Referenciais de avaliação; 

 Documentos sobre as instituições; 

 Manuais utilizados pelos avaliadores/inspetores 

  

◦ Construção de um referencial de análise dos documentos (Figari, 1996); 

 

◦ Análise de conteúdo (Krippendorf, 2003) dos documentos recolhidos; 

 

◦ Comparação entre modelos e identificação de semelhanças e diferenças 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE AVALIAÇÃO 
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CARATERIZAÇÃO DOS MODELOS: ASPETOS ORGANIZACIONAIS 
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CARATERIZAÇÃO DOS MODELOS: ASPETOS PROCEDIMENTAIS 
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SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE OS MODELOS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No final deste processo é possível apontar as seguintes considerações: 

 De um modo geral, os dois modelos apresentam as seguintes semelhanças: 

◦ Ao nível das entidades de avaliação: apresentam “história” semelhante; 



Perspetivas Internacionais sobre a AEE 

142 
 

◦ Ao nível da organização dos processos: possuem as mesmas intenções e 

assentam nos mesmos princípios e orientações: a melhoria; 

◦ Ao nível dos procedimentos: operacionalizam-se segundo um procedimento 

semelhante incluindo a constituição de equipas de avaliação; recurso a 

referenciais de avaliação; análise documental; visitas presenciais para 

avaliação; redação de relatórios e, ações de melhoria, sempre que necessário;  

 No entanto, diferem em aspetos procedimentais específicos, nomeadamente: 

◦ No modo de redação e divulgação de relatórios;  

◦ No modo de recolha de informação ao longo das visitas; 

◦ No modo de ocupado pela comunidade educativa no processo de avaliação 

◦ Na enfase atribuída à autoavaliação 

 

Este estudo permitiu perceber que: 

 A avaliação de escolas, nos dois países em estudo, é um processo legalmente 

estabelecido e parte do quotidiano dos sistemas educativos;  

◦ Neste sentido, são processos formalmente organizados e realizados por 

entidades criadas para o efeito; 

 Os processos de avaliação de escolas seguem uma linha orientadora comum, 

enfatizando a verificação e regulação, a qualidade, a eficácia e a melhoria; 

 Ainda que assumindo particularidades, inerentes à natureza da cultura nacional e à 

organização das entidades, os processos seguem um procedimento semelhante na 

sua execução e finalidades; 
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Evaluation in education of Estonia: following trends of globalized educational 

policy or contributing to the quality of education? | Heidi Paju 

 

Seminário Évora  

2013 

 

Evaluation in education is today one of the key issues in every country. Since the year of 1993 

the Estonian elementary, secondary and vocational schools are systematically evaluated at 

national level. This process includes both external and internal evaluation. During the period of 

2000 until 2012 rich database of evaluation results, reports and empirical data is formed, 

which is good ground for further research. In the light of globalisation of education policy we 

may ask, if the evaluation of education is driven by policy agenda, and if yes, then to what 

extent. The goal of analysis is to find out the influence of globalization of education policy on 

evaluation of education in Estonia. In order to fulfil this goal the data collected during 

evaluation process will be analysed. Also the policy documents and changes in policy on 

transnational, international and national level will be analysed. As a result of this a clearer 

understanding of the relation between global education policy and evaluation of education at 

national level in Estonia can be formulated. 

 

Key words: evaluation; meta-analysis; educational and vocational policies; policy trends 

 

 

INSTITUTIONAL EVALUATION OF EDUCATION IN ESTONIA 

 

Institutional evaluation in education of Estonia has quite long history, dating back to Soviet 

time when the control of education was centralized and based on bureaucratic means 

(Schwarz & Westerheijden, 2007). The Soviet education system was uniform and all 

institutions were considered to be equal, all same level institutions provided the same type of 

education leading to the same types of learning outcomes (Šebkova, 2007). Education was 

politicised and the meaning of control limited with rigid ideological control (Kohoutek, 2009). 

The changes in the society at the end of 1980s triggered the collapse of Soviet Union (see 

Sherlock, 2007) and caused also the end of Soviet colonialism (Annus, 2012) in Estonia. Many 

institutions (including in education) and their structure collapsed leaving their functions 

unfulfilled for several years. Due to massive restructuring during the period 1988 until 1993 no 

inspection was embodied. The situation stabilised by 1996, when the development of the 

evaluation process for external and internal evaluation for general education started. Pre-

school childcare institutions fallow the same principles of evaluation as general education and 

have to go through evaluation at least once in a three to five years. Evaluation process for 

vocational schools vas developed in 2001. (Parri, 2000) Today is the monitoring of education 

and student performance under the responsibility of Estonian Ministry of Education and 

Research. National monitoring is conducted as thematic evaluation focused on specific areas of 

concern. In addition to external evaluation national government initiated the system of school 

self-evaluation, which schools are required to conduct once every three years. Estonia also 

participates in international assessment programmes, including TIMSS and PISA. (OECD, 2011) 
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Evaluation system used today in Estonia started in year 1995, it has had some minor changes 

during the years, but the basic conception is same. The evaluation of education in Estonia has 

four levels (Parri, 2000): 

1) State supervision of education activities - state supervision is compulsory for all 

schools and it is the main evaluation of education. 

2) Supervisory control on the legality and purposefulness of the school activities –

supervisory control is conducted usually in public schools in case a problem occurs in a 

specific question. 

3) Internal audit as part of school self-evaluation is preventive control activity and is 

carried out by independent auditor. 

4) School inspection for obtaining an educational licence – this is carried out only once 

when school is starting it’s activities. 

The evaluation of vocational schools, elementary schools, secondary schools and kindergartens 

is organised in a similar way. In higher education institutional accreditation is used and 

international experts are involved in the process (EKKA, 2011). 

This paper focuses on evaluation of pre-school, general education and vocational education. 

First the external evaluation legislation is introduced and the trends of legislation are 

described. Short overview of school self-evaluation and quality assessment project used in 

vocational education is also given. 

 

 

THE PROCESS OF INSTITUTIONAL EVALUATION 

 

Evaluation process is described with the declaration of minister of education and research. 

Declaration is released one year before evaluation. Although new declaration is released for 

each school year, the process and tasks of each party in evaluation are same, the sample of 

schools changes yearly and specific areas of concern change over one until three years. The 

sample of schools is defined taking into account the regionalism, number of students in the 

region, language of teaching, school ownership, and time since last evaluation and its results 

(Peterson, 2012). 

According to ministers’ declaration (Research, 2012) municipality government chooses the 

evaluation board that has to include experts and administrators. Board members have to 

respond to qualification requirements defined by ministry of education and research. 

Evaluation process can last until five working days and it has to be conducted in the school that 

is being evaluated. The methods used for evaluation are (Research, 2012): (1) analyse of 

statistical and financial data, students’ results and other collected information including 

analyse and verification of data in Estonian Education Information System5 (EHIS), (2) analyse 

of educational institution documentation, (3) interviews with school workers, school board 

members, parents, students and school owner, and in case of public and private school with 

members of municipality government, (4) analyse of teaching and learning environment 

including teaching and educational activities. The evaluation board has the right to visit lessons 

and meetings of the school board, and conduct tests to assess students’ knowledge (Kesküla & 

Loogma, 2009). As a result of the evaluation the suggestions for improving the management 
                                                           
5
 Estonian Education Information System is a national database, which includes data concerning 

educational system, such as data about teachers, schools, curricula and school licences (EHIS). 
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and teaching activities can be made. Evaluators can also recommend to change legal school 

documents in case these are not in accordance with the law, make suggestions about the 

efficient and lawful use of budget and property, make suggestions to the owner of the school 

about the improvement of school conditions, and suggest disciplinary sanctions regarding the 

director if needed. After the evaluation, a report will be drawn up and presented to the 

minister of education and research and the school head. (Ibid., 94). Reports are made public by 

ministry of education and research. Whether the changes proposed by evaluation board are 

implemented or not, is analysed during next evaluation or in case of extensive changes during 

supervisory control (Parri, 2000). Evaluation reports are made public since school year 

2001/2002. Yearly 11 until 20% of all schools (kindergartens, primary- and secondary schools, 

and vocational schools) go through evaluation process (table 1). The changes in the proportion 

of kindergartens and primary and secondary schools are minimum; changes in the proportion 

of evaluated vocational schools vary through the years more. During period 2006 until 2011 

the evaluation of vocational schools elevated (EHIS, Kitsing, 2008 Kukk, 2006, 2007, Voolaid 

2011, 2012, Vooremäe 2009, 2010, Statistical…). High proportion of evaluated vocational 

schools in period 2006 until 2011 is related with reorganisation of school network 

(Riigikutseõppeasuse …, 2004) and implementation of new development plan for Estonian 

vocational education and training system (Development …, 2005) which caused closing of 14 

vocational schools in years 2005 and 2005. In table 1 first column indicates the number of 

kindergartens, primary and secondary schools, and vocational schools at school year, second 

column indicates the number of schools evaluated this year. Last two columns show schools in 

total at particular school year and corresponding evaluated schools in total. 

 

Table 1. Number of schools and evaluated schools in school years 2001/02-2011/12 

 
Kindergarten 

Primary- and 

secondary schools 

Vocational 

schools 
Schools total 

Year total evaluated total evaluated total evaluated total evaluated 

2001/02 624 120 654 130 80 4 1358 254 

2002/03 596 91 636 113 79 9 1311 213 

2003/04 597 72 625 90 71 14 1293 176 

2004/05 600 88 603 161 68 11 1271 260 

2005/06 609 61 598 98 61 14 1268 173 

2006/07 620 62 585 68 54 19 1259 149 

2007/08 624 62 573 64 53 48 1250 174 

2008/09 637 64 566 72 51 47 1254 183 

2009/10 635 61 558 60 51 45 1244 166 

2010/11 638 61 545 61 51 44 1234 166 

2011/12 643 64 540 57 50 42 1233 163 

2012/13 529 62 552 54 40 6 1121 122 

Total  868  1028  303  2199 

Source: (EHIS, Kaldma, 2005, Kõo et al., 2004, Kukk, 2006, 2007, Peterson et al., 2002; Peterson 

et al., 2003, Statical…, Voolaid, 2011, 2012, Vooremäe, 2009, 2010) 

 

During last 12 years all together 2199 evaluation visits have been made, 868 of these to 

kindergartens, 1028 to primary- and secondary schools and 303 to vocational schools. Data 
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shows, that for today all the schools and kindergartens are passed evaluation, some even 

twice or more times. 

 

 

METHODOLOGY 

 

This study is based on the results of evaluation reports, reviews of evaluation of educational 

system and survey reports made about evaluation process and results in period 2001-2012. 

For this study the method of meta-analysis was used. Meta-analysis refers to ‘analysis of 

analyses’ (Wolf, 1986) and traditionally include selective inclusion of studies often based on 

the researchers own impressionistic view of the quality of the study (Glass, 1976). The main 

limitation of this study is that it is biased. According to Glass, McGaw, and Smith (1981) 

‘published research is biased in favour of significant findings because nonsignificant findings 

are rarely published; this in turn leads to biased meta-analysis results’. The results of this study 

depend highly of the judgment of evaluation board and do not include these aspects that were 

unimportant according to evaluators and evaluation process interpreters. 

The documents used for this study were chosen by the content and relevance to evaluation 

process. Documents chosen for the study were legal acts, ministry declarations, evaluation 

board reports, development plans for education system, overviews of evaluation of education 

system, reorganizing plan for national school net work, guidance materials for evaluators, 

evaluation survey reports. For meta-analysis the content of document was codified using first 

and second cycle coding methods (Saldaña, 2011) for qualitative data. In first cycle attribute 

coding (ibid., 55) was used in order to get overview of existing information, type of 

documentation and the nature statistical data. As a result of attribute coding types of 

following information was defined: sample of evaluated schools, evaluation process, 

evaluation priorities, and evaluation results. From the point of view of this study evaluation 

priorities and evaluation results were more important. 

Next step in first cycle was descriptive coding in order to identify the topic, or what is written 

about in the evaluation documents and reports. Descriptive coding helped to create index of 

the data’s content and formulate three main categories: student, teacher and school (figure 2).  
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Figure 2. Categories in first and second cycle of coding 

 

In order do define categories of the content and develop major themes from the data (Miles & 

Huberman, 1994) in the second cycle pattern coding was employed and as a result more 

focused categories were defined under main categories (figure 2). Under school category the 

sub-categories were defined, which indicated evaluation priorities, goals, and results 

connected with school as organization. New sub-categories were: transmission of data to EHIS, 

school management, budget, cooperation with stakeholders, schools’ legal activities, 

personnel management, internal evaluation, organizing learning environment, curricula, and 

organisation of studies including practical training and further education. Under teacher 

category these sub-categories were defined, which were connected either teachers’ 

themselves or teachers’ activities. New sub-categories were: statistics, qualification and 

training, pedagogical process, and educational process. Student category involved these topics, 

which were connected either with students themselves or with their activities. New sub-

categories were students’ needs (including special needs and social support), students’ 

behaviour (including school attendance), students’ development and statistics. 

As the purpose of this study was to understand how the content of evaluation materials relate 

to education policy trend, policy trends category was created and another round of coding was 

employed, this time documents were analysed with the purpose to find references to 

education policy trends. Sub-categories of policy trends category were lifelong learning 

(including APEL6) opportunities, student centred approach to education, no child left behind7 

                                                           
6
 APEL – acreditation of prior and experiential learning. Acronym RPL is also used to indicate recocnition 

of prior learning. 
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approach for indicating trend of testing students, economical competitiveness of European 

Union (hereinafter EU) indicating the main goal of EU’s policy, and bureaucratization of 

education. 

 

 

THE PRIORITIES OF EXTERNAL EVALUATION 

 

In the process of data analysis it became clear, that of evaluation priorities and results differ by 

level of education. Differences in evaluation priorities and recommendation between each 

level of education are identifiable for every school year (table 2). The evaluation priorities of 

2001/2002 and 2002/2003 were defined clearly in ministry’s declaration. The evaluation 

priorities for 2003/2004 until 2007/2008 were not defined explicitly in evaluation documents, 

but were definable throughout the documentation. As shown, the priorities of kindergarten, 

primary- and secondary school and vocational school change yearly, or during longer period. 

With changes in priorities the focus object of evaluation (student, teacher, school) also 

changed. In kindergartens student (marked with [ST] in table 2) and school (marked with [SCH] in 

table 2) has equal importance being as the priority of evaluation six times. Teacher (marked as 
[TE] in table 2) has been priority only in three times. In primary- and secondary school teachers 

role is slightly important being as priority of evaluation in equally as school and student four 

times. In the case of vocational education we can notice slight predominance of school, as it 

priority of evaluation in seven times, fallowed by student with six times. Teachers seem to be 

neglected in evaluation priorities of vocational education, as it is priority of evaluation only 

once. 

 

Table 2. External evaluation priorities 

 Kindergarten 
Primary- and secondary 

school 
Vocational school 

2001/

2002 

Assuring the quality of 

teaching[NCLB] including 

child centricity in education 

and teaching, children’s 

safe transition to school 
[SCE][ST], cooperation 

between kindergarten and 

parents during educational 

activities[SCH], and internal 

evaluation system of 

kindergarten [B][SCH] . 

Taking into account 

students’ special 

needs[SCE][ST]; 

development of 

teaching quality; and 

importance of teachers 

further education [TE] in 

order to improve 

teaching quality[EC] 

Assuring quality 

management of vocational 

school[EC][SCH]. 
2002/

2003 

2003/

2004 

Planning of teaching and 

educational activities[B[]TE], 

including planning child 

Subject teaching and 

learning[TE], and 

teachers’ pedagogical 

School management[SCH], 

school statue[SCH], 

development plan[SCH], 

                                                                                                                                                                          
7
 Originally Elementary and Secondary Education Act of US, in the context of this study is understand as 

accountability programme that in practice meant: no child left untested (see Autio, 2011) 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

149 
 

centred learning 

environment[SCE][SCH], and 

designing educational 

environment[SCH]. 

qualification[B][TE]. school board[SCH], board of 

academicals affairs[SCH], 

students union[SCH], 

attestation of teachers[SCH], 

teachers’ qualification and 

further education[LLL][SCH], 

organisation of studies, 

curriculum[SCH], study 

environment, and practical 

training[LLL][SCH]. 

2004/

2005 

Involving parents in 

decision-making 

process[B][SCH], supporting 

children’s individuality in 

the learning process[SCE][ST]. 

Fallowing legislation[B] 

involving parents and 

students in decision-

making process[SCH], and 

supporting students’ 

individual 

development[SCE][ST]. 

Supporting and providing 

guidance students’ 

individual development[ST]  

in learning process and 

during further 

education[LLL][SCH]. 

2005/

2006 

Recognition of children’s 

special needs[SCE][ST]  and 

supporting school 

readiness[SCE][ST]. 

Kindergartens’ 

developments plan and 

plan for year[B][SCH]. 

Supporting weaker 

students[SCE][ST]  and 

implementing support 

system for these 

students[NCLB][ST], 

employment of home 

schooling[SCE][SCH]. 

Employment of support 

systems for advancement 

in learning process[B][ST], 

admission of students with 

special needs[SCE][ST]. 

2006/

2007 

Learning and educational 

opportunities for 

students[SCE][ST], planning of 

pedagogical and 

educational 

activities[SCE][SCH]. 

Competence and 

activities of board of 

academicals 

affairs[B][SCH]. 

Employment of support 

systems for advancement 

in learning process[SCE][ST]. 

2007/

2008 

Supporting children’s’ 

school readiness[NCLB][ST]. 

Effectiveness of 

measures for supporting 

students’ performance 

and preventing school 

dropouts[NCLB][ST]. 

The use of national 

measures for supporting 

students (free school-lunch 

and travel costs 

reimbursement[SCE][ST]), the 

measures applied for 

reducing school 

leaving[NCLB][ST]. 

2008/

2009 

Accuracy of data about 

students and school in 

EEIS[NCLB], implementing 

work-placed 
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learning[EC][SCH]. 

2009/

2010 

Teachers’ 

qualification[EC][TE], 

organization of teachers’ 

attestation[B][SCH], access to 

further education[LLL][TE]. 

Organization of practical 

training[EC][SCH] and 

assessment of 

students[NCLB][TE]. 
2010/

2011 

2011/

2012 

Teachers’ 

qualification[EC][TE], 

organization of 

teachers’ 

attestation[B][SCH], access 

further education[LLL][TE]. 

Management of practical 

training[EC][SCH], supporting 

special needed 

students[SCE][ST], 

management of adult 

education[LLL][SCH]. 

2012/

2013 

Supporting child development (organizing learning for 

special needed students[SCE][ST]; class management[TE]; 

organizing teachers’ assistants job[TE]; organizing 

learning in Estonian language as foreign language[SCH]  

(in Russian speaking school; assuring secure learning 

environment) and accuracy of data in EHIS[B][SCH] 

Organization of studies 

(curriculum development 

rules, implementation of 

study regulations including 

APEL) [B][SCH]; accuracy of 

data in EEIS[B][SCH]. 

 

Looking into the priorities of external evaluation we can notice, that generally the priorities of 

preschool and general education are closely related to the activities of student and quality of 

teaching, as the priorities of vocational education are related to school management, practical 

training and organizing the studies. The change of priorities illustrates one of the ‘specialty’ of 

Estonian education which is the constant worry about children’s and students’ development 

on the one hand and on the other hand the continuing fear that our vocational education in 

badly organized and undermanaged. But lets look the priorities from the viewpoint of global 

developments in education. Following policy trends trough the evaluation priorities we can 

notice, that in kindergartens is almost equally represented student centred approach to 

education (marked with [SCE] in table 2) and bureaucratisation (marked with [B] in table 2), while 

lifelong learning (marked with [LLL] in table 2), no child left behind (marked with [NCLB] in table 2), 

and economical competitiveness of EU (marked with [EU] in table 2) are represented only once 

or twice. In primary and secondary school student centred approach loses its importance to 

bureaucratisation being equal with economical competitiveness of EU, no child left behind, and 

lifelong learning approach. In vocational education lifelong learning approach is most 

important, student centred approach to education, economical competitiveness of EU, student 

centred learning, and bureaucratisation. Observing the policy trend trough the years we can 

notice, that economical competitiveness has been main priority in primary- and secondary, 

and vocational schools until 2002/2003, which is probably connected with Estonia’s integration 

to European Union in 2004. Surprising is the late arrival of no child left behind approach to 

Estonia, as it caused sensation in global educational ‘market’ around 2003-2004. 

The development (or actually non-development) among evaluation priorities is, that all the 

policy trends’ evaluation priorities correspond are (or should be) so to speak yesterday’s 

problems in education. At the same time we are preparing students for the future that mean, 
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that we should change the priorities of evaluation in education and start worrying about our 

students’ future. Just as an example we can take a look on the list of school efficiency criteria 

still used in evaluation (table 3). We measure the number of students, ratio of absenteeism, 

ratio of school skippers, teachers age and qualification, ratio of female teachers, school level 

budget, student/ teacher ratio, and we are still(!) counting the computers. One can rightly ask, 

can we decide over school effectiveness or over the quality of education basing on these 

criteria? The future education has to deal with other type of challenges, lets take just as and 

example the Horizon Reports’ (Johnson et al., 2013) prediction of global mobile network, 

collaborative work and learning, and changes on the time and space of learning. In order to 

assure the quality of education we should start identifying new criteria for evaluation or 

change the content of evaluation. 

 

 

Table 3. Criteria of effectiveness of school used in internal evaluation 

 Kindergarten Primary- and secondary school Vocational school 

Students 

Number of children in 

the kindergarten, 

number of children in 

the group, and 

recognition of 

children’s’ special 

needs. 

Supporting special needed 

students, ratio of class 

repeating students, national 

exam results, absenteeism 

ratio, graduates/ school 

starters ratio, number of 

students who continue 

studies, and percentage of 

graduates, 

Ratio of students 

who pass vocational 

exam, ratio of school 

dropouts’, and 

number of students 

who continue 

studies and proceed 

to labour market. 

Teachers 

Teachers’ qualification, 

teachers’ further 

education, teachers 

age, proportion of 

teachers who finished 

their contract, and 

teachers’ activities. 

Teachers’ qualification, 

teachers’ further education, 

teachers age, proportion of 

teachers who finished their 

contract, and percentage of 

female teachers. 

Teachers’ 

qualification, 

teachers’ further 

education, teachers 

age, and proportion 

of teachers who 

finished their 

contract. 

School 

Children/ teacher ratio, 

physical environment 

of kindergarten, 

number of computers, 

and budget. 

Student/ teacher ratio, 

average number of student in 

the class, number of students 

and teachers per computer, 

and square per student. 

Student/ teacher 

ratio, number of 

computers, 

dormitory, and 

fulfilling national 

order for admission. 
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CONCLUSION 

 

As a conclusion of this study it’s safe to say, that Evaluation of education in Estonia (as 

probably in any other country in western culture) follows global education policy trends. The 

question is, in which extent the policy trends contribute to quality of national education of to 

fulfilling the aims of education, and to which extent local education should fallow these trends. 

Analysis of evaluation documents showed, that the trends of European education policy 

reached Estonian schools quite fast, for example the importance of lifelong learning in 

vocational education arrived to our schools first at 2001, second coming of lifelong learning 

started on 2010; the importance of student centred approach in pre-school, and general 

education arrived to our kindergartens and schools also at the beginning of this century. 

Analysis also showed, that the connection between change in evaluation priorities and 

evaluation results is quite loose. Evaluation results are fallowed only in case of negative results 

or problems. As soon, as problems are solved, the course towards European policy trends is 

set. It seems like Estonian education policy is trying to keep up with European policy and 

manages to do it quite well. Citing Cohen and Malin (2010): what the society wants for itself 

affects the goals of schooling. The goals of schooling affect the long-term goals a society can 

hope to achieve – it seems, that Estonian society wants to be taken seriously in European 

educational arena and one way to show it through evaluation. 
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A Problemática da Avaliação Institucional. Um Estudo Paralelo sobre Brasil e 

Portugal | Kátia Moro 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

PERGUNTA 

 

As avaliações em larga escala, nomeadamente as avaliações externas (AE) contribuem para a 

melhoria dos processos de ensino-aprendizagem dos alunos? 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Caracterizar as formas de Avaliação Externa (AE) no Brasil e em Portugal. 

 Analisar a influência dos resultados, sendo eles exames nacionais ou relatórios de 

Avaliação Externa de Escoas (AEE), na qualidade do ensino básico. 

 Relacionar políticas educativas e avaliação educacional. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

 

Accountability | Rankings | Juízo de valor 

 

Apesar do discurso de autonomia e busca por eficiência, as avaliações são formas cruéis de 

valorizar uns em detrimento de outros, principalmente na divulgação dos rankings como 

produto final. As formas de expressar o juízo de valor reforçam a necessidade de se pensar 

melhor na articulação entre os resultados (exames nacionais, ou relatório de AEE) e a ideia que 
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se propaga sobre a qualidade em educação. A necessidade da avaliação partindo das noções 

de accountability, da quantificação, da transparência e da prestação de contas, aparecem 

como uma forma de dar justificativa a tudo aquilo que é feito na educação.  

 

(Afonso, 2011; Horta Neto, 2010; Alves & Machado, 2008; Sobrinho, 2003;Hadji, 1994) 

 

OPÇÃO METODOLÓGICA 

Análise Documental 

 

 

Categorização 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Categoria Regulação = 45% dos trabalhos analisados 

Categoria Efeitos = 35% dos trabalhos analisados 

Categoria Liderança = 20% dos trabalhos analisados 
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Infraestrutura tecnológica das escolas e desempenho nas avaliações nacionais: 

um estudo exploratório no Estado de Santa Catarina | Geovana Mendonça 

Lunardi-Mendes, Viviane Grimm, Carla Cristiane Loureiro e Marília Segabinazzi 

 

Seminário Braga  

2015 

 

CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

● Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC; 

● Linha de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologia; 

● 2010 - 2012: Projeto “Aulas conectadas? Mudanças curriculares e aprendizagem 

colaborativa entre as escolas do Projeto UCA em Santa Catarina” (Edital CNPq/Capes/SEED-

MEC n° 76/2010); 

● 2013 - 2017: Projeto “Tablets, computadores e laptops: análise sobre políticas, infraestrutura 

e aspetos pedagógicos da inserção de novas tecnologias na escola” (OBEDUC/CAPES). 

 

 

OBJETIVOS 

 

● Observatório “Tablets, Computadores e Laptops”: 

- Investigar as relações entre infraestrutura tecnológica das escolas, inovação curricular e 

desempenho escolar em avaliações nacionais, partindo da seguinte problemática: que 

impactos curriculares a inserção de novas tecnologias está estimulando ao avançar sobre o 

cotidiano das escolas e que relações podemos estabelecer entre infraestrutura tecnológica, 

inovação curricular e desempenho escolar em avaliações nacionais? 

- Recorte: 

 Estudo exploratório que busca discutir os dados relativos a infraestrutura tecnológica 

das escolas públicas do estado de Santa Catarina e os resultados nas avaliações 

nacionais; 

 Experimentar os dados governamentais disponibilizados sobre avaliação e 

infraestrutura tecnológica. 
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ALGUMAS QUESTÕES INICIAIS: PROBLEMATIZANDO O TEMA TECNOLOGIA E AVALIAÇÃO 

 

Avaliação generalizada e tecnologia em tempos de globalização 

 

- Nas duas últimas décadas tem-se observado inúmeros projetos, programas e ações nos 

diferentes níveis de ensino da educação brasileira que atrelam a necessidade de mudanças e 

inovações curriculares ao uso de novas tecnologias de informação e comunicação nas 

instituições educativas; 

 

- Por diversos caminhos, os países tecnologicamente avançados ou em vias de 

desenvolvimento, têm lançado projetos ambiciosos de inserção de tecnologias de informação 

e comunicação nas escolas, tal como ocorreu no Brasil por meio do PROUCA – Programa Um 

Computador por Aluno e, recentemente, com a distribuição de tablets; 

 

- Estes programas apresentam objetivos bastante abrangentes, dentre eles a melhoria do 

rendimento escolar e, conseguintemente, dos resultados nas avaliações nacionais e 

internacionais (Lunardi-Mendes, 2012); Excesso de “entusiasmo pelas tecnologias de 

informação e comunicação no campo da educação” (Soares, 2006). 

 

 

“Por toda parte, parece que, por si só e num passe de mágica, do aperfeiçoamento da 

avaliação resultará o aperfeiçoamento da educação para que, num outro passe de mágica, se 

atinja o soi-disant “progresso social”... O salvacionismo pedagógico continua vivo e forte. 

Nesse jogo, o que parece ter mudado onde mais estão sendo colocadas as fichas da 

esperança: nem tanto no planejamento e nem tanto na execução, mas sobretudo na 

avaliação” (Veiga-Neto, 2013, p. 166). 

 

- “Síndrome avaliatória”: obsessão por tudo avaliar, classificar, ordenar e comparar, por meio 

de avaliações de larga escala; 

 

- Causa: “desvio à direita” das práticas e políticas curriculares, ou seja, um deslocamento no 

sentido das políticas de direita (liberais nas suas diferentes faces), e um ênfase ao último 

elemento da sequência tradicional nas operações curriculares (planejamento-execução-

avaliação); 

 

 

• As avaliações de larga escala tem se destacado como elementos que assemelham o Brasil à 

propostas realizadas em outros países, apontando para uma “agenda globalmente 

estruturada” (Dale, 2004) elaborada por instituições transnacionais (OCDE, BM, FMI), 

promovida por um “[...] novo senso comum educacional, produzido por agências e organismos 

internacionais, difundido através de recomendações, relatórios ou livros brancos, e 

especialmente recontextualizados pela comunicação social de massas e por instituições de 

âmbito nacional” (Lima e Afonso, 2002, p. 8); 
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• Popkewitz (2013, p. 90) observa que a premissa fundamental para as comparações não está 

no fato de mensurar a contribuição dos sistemas de ensino, mas sim a competitividade das 

nações. Além disso, considera que os números constituem fatos, estando “[...] nos princípios 

que dão ordem àquilo que as crianças devem saber, como este saber é disponibilizado e as 

questões de inclusão e exclusão incorporadas em tais práticas”. 

 

- Produção da crise na educação e a tecnologia como resposta; 

 

“Tecnologia é a resposta, mas qual era a questão?” (Giannetti, 2008, p.305). 

 

- No entanto, alguns estudos tem questionado esta relação entre o desempenho dos 

estudantes e o uso dos computadores, refletindo no questionamento das próprias políticas de 

inserção de tecnologias (Dwyer et. al., 2007; Jara e Clarola, 2012). 

 

METODOLOGIA 

- Estudo exploratório no estado de Santa Catarina; 

- Base de dados 

 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística; 

 INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; 

 Portal governamental Qedu; 

- Amostra 

 30 escolas e 30 municípios de Santa Catarina; 

 Critérios de seleção: 

- Classificação no IDEB (10 primeiros, 10 intermediários e 10 últimos) 

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

- Dados coletados 
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ANÁLISE DOS DADOS 

IDEB e localização dos municípios 

 

 

Os municípios catarinenses que se destacam nas avaliações concentram-se na região oeste do 

estado, e entre eles apenas um tem laboratório de informática em menos de 50% de suas 

escolas. Já os municípios com piores resultados encontram-se no litoral e desses, seis tem 

laboratórios de informática em menos de 50% de sua rede. 

 

 

IDEB E UNIDADE FEDERATIVA 

 

 

 

Quando passamos a olhar os dados das escolas melhor ranqueadas percebesse que a maioria 

delas são escolas municipais (80%) e na outra ponta da tabela, entre as piores do ranking a 

prevalência é de escolas da rede estadual (70%). Além disso, as escolas localizadas na zona 

rural só aparecem entre as escolas com mais baixo IDEB no estado, sendo 4 escolas das 10 com 

menor IDEB. No entanto, não observa-se diferenças significativas entre a infraestrutura 

tecnológica das diferente redes de ensino. 

 

 

IDEB E USO DE TECNOLOGIA EM SALA 
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No que se refere ao uso de tecnologias digitais em sala de aula, nos municípios melhor 

avaliados quase a totalidade de professores entrevistados afirmam utilizar computador e 

internet na sala de aula. Porém, a diferença do que afirmam os professores das redes de 

ensino medianas e nas últimas posições do ranking não mostram diferenças expressivas. 

 

IDEB E Nº ALUNO POR COMPUTADOR 

 

 

 

Quanto ao número de aluno por computador disponíveis nas escolas, não há muita diferença 

entre as escolas com maior e menor avaliação. A maioria delas oscila entre 10 a 40 alunos por 

computador. A disponibilidade de computadores por aluno parece não ter muito impacto se 

comparado ao IDEB das escolas. 

 

IDEB E POSSE DE COMPUTADOR PESSOAL (ALUNO) 
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Jara e Clarola (2012) em estudo que procurava discutir os resultados da avaliação de 

habilidades digitais aplicada no Chile em 2011, já apontavam que os dados socioeconômicos 

mostram que quanto mais baixo o nível social, menos o número de acesso a internet em casa e 

maior o número de alunos no nível inicial. Tais dados da realidade chilena parecem coincidir 

com os números do estado de Santa Catarina uma vez que nas escolas com maior IDEB, mais 

de 78% dos estudantes afirmam que tem computador com internet em casa, enquanto que 

nas escolas com menor IDEB, 23% possuem o equipamento em casa com internet e mais de 

62% dos estudantes afirmam nem ter computador em casa. 
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IDEB E IDH 

 

 

Além disso, percebe-se que as escolas com menor avaliação nos exames nacionais apresentam 

um IDH relativamente menor e muitas se concentram na zona rural dos municípios, se 

comparadas com as escolas com as melhores avaliações, estas com IDH mais elevado e todas 

localizadas na zona urbana. 

 

 

ALGUMA CONSIDERAÇÕES 

 

● O conjunto dos dados coletados, ainda em fase de análise, apresentam algumas mudanças 

na cultura material das escolas com a aquisição, intensificada, de computadores e notebooks; 

● A partir dos dados coletados observa-se que não existe uma linearidade entre a 

infraestrutura tecnológica das escolas e municípios e o desempenho das escolas no IDEB; 

● Os dados parecem apontar que outros elementos podem fazer mais diferença que a 

infraestrutura tecnológica das escolas, por exemplo o IDH dos municípios, rede ensino e 

acesso ao computador com internet nos domicílios; 

● Fato que pode corroborar para a tese de uma “escola reprodutora”, que continua 

contribuindo para a reprodução das desigualdades sociais por meio da reprodução cultural e 

do acesso aos bens culturais e tecnológicos (Bourdieu e Passeron, 2008). 

● A partir desta experiência observamos que os dados disponíveis nos bancos de dados 

consultados podem trazer contribuições para pensar as relações entra infraestrutura 

tecnológica das escolas e avaliação, porém seria necessário ampliar a amostra e trabalhar com 

uma análise estatística mais rigorosa; 

● Também consideramos que estes dados necessitam de ser complementados com estudos de 

campos, que consigam investigar de modo qualitativo estas relações, pois os dados são 

superficiais e pouco relacionados as diferentes formas de apropriação pedagógica da 

infraestrutura tecnológica; 

● Desmistificar a relação entre infraestrutura tecnológica e melhoria dos resultados em 

avaliação (visão instrumental de tecnologia). 
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FINALIZANDO… 

 

Olhar para as escolas e seus contextos é um outro modo de entender o problema. O que faz 

com que uma escola tenha melhores resultados do que uma outra pode não estar unicamente 

nos alunos, nos seus contextos socioculturais, sendo de considerar também o clima escolar e o 

ethos curricular da instituição, com os seus projetos e metodologias de trabalho. A qualidade 

de um contexto de aprendizagem depende da estrutura organizacional que é a escola, 

principalmente nestes fatores: condições escolares; recursos escolares; tempo dedicado pelo 

aluno à realização de atividades escolares; ritmos escolares; formas de gestão e participação 

na gestão de projetos escolares; tempo que os professores têm para a conceção, gestão e 

avaliação de projetos. (PACHECO, 2006, p. 255-256). 
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As avaliações externas brasileiras e o trabalho docente: uma análise a partir 

da perspetiva dos professores da microrregião de Ubá/MG | Isabela Vicente, 

Cristiane Baquim e Heloisa Herneck 

 

Seminário Braga  

2015 

 

PESQUISA… 

 

 
 

PREMISSA… 

 

As avaliações externas empreendidas pelo Estado brasileiro estão no centro irradiador das 

políticas educacionais desde os anos 1990. Além de buscarem determinar a qualidade do 

ensino público, oferecem subsídios capazes de direcionar a elaboração e monitoramento das 

políticas públicas nessa área. Dessa forma, os resultados das avaliações que, segundo o 

discurso oficial, deveriam ser usados como norteamento na melhoria da qualidade de ensino, 

têm demonstrado ser mais uma forma de regulação educativa utilizada pelo Estado avaliador 

(OLIVEIRA, 2011). 

 

 

OBJETIVO 

 

Compreender como esse processo regulatório tem afetado o trabalho do corpo docente nas 

escolas públicas da microrregião de Ubá/MG. 
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Respostas à pergunta 1: Considera que o seu trabalho como docente foi afetado peala 

realização de avaliações externas?  

 

 

 

 
Resposta à pergunta 3: Você modificou o seu trabalho – currículo, metodologia, didática – em 

função das avaliações e do atendimento às metas? 

Dados de pesquisa, 2014. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Partindo dos resultados de duas pesquisas quali-quantitativas anteriores, buscou-se 

identificar e analisar de que forma o trabalho docente tem sido afetado pelas 

avaliações externas. Foram selecionadas três escolas da microrregião de Ubá (cidades 

diferentes) e registradas as dinâmicas internas e as falas dos professores. 

 Instrumentos: observação no “chão da escola” e entrevistas semiestruturadas. 

 Pesquisa qualitativa. 
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ESCLARECIMENTO… 

 

 

IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

 

 

 

 

 

 

 

OUVINDO AS VOZES QUE ECOAM DAS ESCOLAS… 

 

QUALIDADE DAS PROVAS E PARTICIPAÇÃO DOCENTE 

 

 Eu acho que são burocráticas essas provinhas, porque a única pessoa que pode avaliar 

o índice de desenvolvimento dos meus alunos sou eu, e isso não acontece. O IDEB não 

mede coisa nenhuma! Às vezes eles vão mal na prova, mas tinham total capacidade da 

fazer a prova. Pro IDEB ele é incapaz, pra mim ele é totalmente capaz. Então IDEB não 

mede realmente o nível de conhecimento! É impossível uma pessoa que elabora isso 

ser uma pessoa da educação. Pode até ter formação, mas nunca entrou numa sala de 

aula, não é possível, gente! Não que as provas sejam mal elaboradas, sabe! Eu acho 

assim: que eles tentam focar as habilidades que as crianças devem vencer, é naquele 

direcionamento ali, mas não funciona pelo tamanho das provas, o jeito que ela é 

aplicada. 

 

 

QUALIDADE DAS PROVAS E PARTICIPAÇÃO DOCENTE 

 

 Quem elaborou isso não pensa na qualidade do que o aluno vai aprender, só se pensa 

na quantidade, sabe! 

 

 Eu até sei que não tem como fazer essa prova pra cada local pra cada região do 

estado, pra cada nível de conhecimento do aluno. Isso eu realmente sei: não tem 

como! Por exemplo, aqui na escola, a gente tem três terceiros anos, tem um que é 

bem mais fraco. Conclusão: esses alunos não poderiam fazer a mesma prova que os do 

turno da tarde. Isso tinha que ser pensado. Mas o Estado quer que as turmas sejam 

heterogêneas, né! Mesmo elas sendo heterogêneas acontece isso. Então você vê lá, 
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são escolas por exemplo, da zona rural, que nem todas tem a mesma realidade pega 

uma prova do mesmo nível. Apesar de eu saber que alfabetização, que o Estado tem 

uma matriz curricular pra você seguir, tem guia do professor, guia do alfabetizador que 

você segue também, mas acontece que eu acho que essa prova não poderia ser dada 

da mesma forma, então assim, faz-se uma cobrança que não é real. Não cobra e nem 

cobre a realidade do que acontece na escola. Então, fica-se muito preocupado com a 

nota e a gente sabe que as vezes no dia de uma prova, é muito texto pra um menino 

fazer tudo num dia. 

 

 Então assim, mandar um prova pra um menino de 39 questões? Isso é massacrante! 

Então pedem tanto pra você respeitar o menino, ou seja, atender as necessidades 

dele, pra ter um dia de prova com duas horas e meia pra resolver uma infinidade de 

textos. E aquilo ali te confunde porque tem textos menores, maiores, tem questões de 

alfabetização que são lógicas, a maioria acerta, que é aquela fase inicial de quem já fez 

primeiro e segundo ano que eles já conhecem, mas tem aqueles textos maiores, 

entendeu? A prova ou podia ser menor ou ser em duas etapas, que fosse dois dias pra 

eles lerem os textos. 

 

CRENÇA NO IDEB E COMPETIÇÃO 

 

 Eu não acredito nesse índice por esse motivo: acho que tem muita manipulação. Eu 

não estou falando assim, não que eu saiba, mas, oh gente, quem é que não quer que a 

sua escola fique lá em cima? Quem é que não quer? E outra, tem escola que vem com 

praticamente cem por cento do alunos que acertaram. Você está ententendo? Parece 

até que eu estou duvidando do trabalho dos outros. Não é isso que eu estou falando! 

Mas isso é uma coisa que a gente tem que questionar. Então eu não acredito nesse 

índice não. Eu ainda não acredito não! 

 

 Aí vira competição porque ninguém quer ficar pra trás. 

 

 O IDEB não mede coisa nenhuma! 

 

 

OS ALUNOS 

 

 Teve um ano, no ano passado quando foram avaliar o quinto ano, o professor teve que 

ir na sala várias vezes intervir na questão da indisciplina, porque gera muita tensão nos 

meninos. Pra gente gera tensão! E acaba que eles são cobrados por isso, eles sentem 

que nós também somos cobrados, por mais que eu não quero passar isso pra eles... 

criança percebe quando você não está dominando, eles percebem... então assim, eu 

fico tensa com essas provas, justamente pelo desempenho deles. 

 

 Acho que avaliação só tem valor quando tem retorno. Essas outras avaliações vão pra 

lá, você nem sabe o que ele errou e o que ele acertou. Eu só fico sabendo depois num 



Perspetivas Internacionais sobre a AEE 

174 
 

geral, mas isso é tempos depois. E outra, e o resultado do PROEB que o menino vai pra 

outra escola? Se ele continuasse na mesma escola, tudo bem. Mas os dados dele não 

vão pra lá! E quando chega o resultado o aluno já tá lá frente! Então é so pra fazer 

bonito! É tudo muito a longo prazo. 

 

 

OS RESULTADOS E A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

 Aqui faz uma reunião com os pais, aí mostra aqueles gráficos... Geralmente quando sai 

o resultado do IDEB mostra tudo “tipo nossa escola deveria atingir a meta tal e 

atingimos essa meta tal”. E os pais aqui tem outras realidades, aqui eles são 

analfabetos funcionais, os pais não conseguem orientar o filho numa atividade. Pra 

eles é uma coisa sem sentido, interpretar gráfico não faz sentido. A única coisa que 

eles sabem é se a escola melhorou. A gente coloca a placa, a tal da placa. Mostramos o 

índice do estado de Minas Gerais, o índice do município e o índice da escola. 

 

 

RESPONSABILIZAÇÃO E “PRESSÕES” POR RESULTADOS 

 

Efeitos da obrigação de resultados na educação (SEEMG).  

 

 

 

RESPONSABILIZAÇÃO E “PRESSÕES” 

 

 Vai bilhete na semana toda pra mandar o menino pra escola. A gente tem que sair 

buscando os meninos em casa do dia das provas. E sempre tem que ter o incentivo, 

eles vão pra Juiz de Fora na TV Alterosa... Olha a responsabilidade que fica na minha 

mão! Então eu não tenho que colocar essa responsabilidade em crianças de nove, dez 

anos... Mas é o que mais pesa é o trabalho do professor, e pesa no lado negativo. 
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 Assim, eu não me sinto muito pressionada não. Eu fico é preocupada com os meninos 

resolverem a questão bem. É! Acho que eu fico um pouco pressionada sim, porque 

imagina se a minha turma não for bem. Há uma pressãozinha até assim, eu falei que ia 

sair do quinto ano, porque eu sempre trabalhei com o quinto ano, aí voltei pro 

terceiro. Oh gente, eu estou cansada de ficar jogando na minha cara que a gente tem o 

décimo quarto por causa do PROEB né? Todo mundo fica assim: olha lá hein! Eu não 

quero saber de décimo quarto salário de ninguém não, ué! Porque quando o menino 

já chega no quinto, já passou por um processo todinho... Então fica a responsabilidade 

toda em cima do professor do quinto ano. Eu rachei fora desse quinto, pra ninguém 

ficar me cobrando... “olha lá heim, vai acabar com o nosso dinheiro não, hein!” 

 

 

MECANISMOS ARTIFICIAIS DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR 

 

 Por exemplo, eu dou simulados pra treinar os meninos pra fazer aquilo. Porque você 

precisa de resultados, a escola te cobra resultados, então você tem que fazer 

treinamento. 

 Eu acho que por um lado ajuda, tem um lado positivo, porque a gente vê os 

descritores que a gente tem que trabalhar, mas por outro lado também tem o lado 

negativo, porque eu tenho que passar um longo período treinando meu aluno pra 

prova. É treinamento! 

 No meu modo de ver as matrizes são até um modo de direção, mas vai depender da 

turma. Tem turma que você consegue trabalhar melhor, outras não. E quando você 

está em uma turma que vai ser avaliada, você se sente na obrigação. Você passa pra 

outra coisa, sem terminar outra. Você não consolida alguma coisa, mas “eu tenho que 

fazer isso porque tenho que passar pra frente”. E nessas, eu podo alguma criatividade 

que surge dos meninos, e eu não gosto disso, porque sempre surgem coisas muito 

mais interessantes do que as que eu planejo... 

 

 

AUTONOMIA 

 

 Influencia muito na prática. Às vezes a gente tenta trabalhar de uma forma, por 

exemplo, mais lúdica, com vivências do próprio aluno, mas como você sabe que você 

tem essa meta do IDEB pra cumprir, você tenta ser mais técnica. 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIDADE 

 

 Mas essas reuniões nunca foram para discutir a qualidade do que os alunos estão 

aprendendo, sempre foi assim, é um modo de tentar intervir, mas é sempre na 

questão da quantidade mesmo... E não tem uma pessoa efetivamente. Você não tem o 

apoio pedagógico pra se trabalhar com qualidade. É você e você e pronto. Isso pesa 

muito! Aí eu interpretei gráfico de aluno do ano passado, porque esse ano já estão 
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comigo de alunos que eu nem conheço. A gente que é designado, cada ano estou num 

lugar, parece que não faz sentido! 

 

 Aqui a direção sempre faz reunião e mostra pra gente, mas só isso! Mas é ruim porque 

ou o aluno já passou pela gente, ou o que foi aluno da gente já foi embora e ninguém 

se preocupa com isso. Assim fica difícil de trabalhar! 

 

 Apesar das críticas, todos os docentes concordaram que é necessário que o Estado 

avalie a escola para “saber como anda” a qualidade da educação. Mas questionam se 

esse é o melhor modelo a ser implementado. 

 

 

Evitemos, em primeiro lugar, qualquer mal-entendido: a despeito do que julgam ainda certos 

pais ansiosos e alguns tecnocratas atrasados, a obsessão do termómetro nunca fez baixar a 

temperatura. Isto para não gerar ilusóes nem dar ensejo aos críticos. A avaliação não é tudo; 

não deve ser o Todo, nem na escola, nem fora dela; e se o frenesim avaliativo se apoderar dos 

espíritos, absorver e destruir as práticas, paralisar a imaginação, desencorajar o desejo da 

descoberta, então a patologia espreita-nos e a falta de perspectivas também. Mas, se a 

avaliação não é tudo, ela também não é o nada. É até uma coisa demasiado importante para a 

entregar aos avaliadores.  

(Philippe Meirieu. Prefácio da obra A avaliação, regras do jogo: das intenções aos instrumentos, de 

Charles Hadji). 
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Avaliações externas de Matemática no Ensino Fundamental brasileiro: um 

olhar a partir de Minas Gerais | Cristiane Aparecida Baquim e Matheus 

Enrique da Cunha P. Brasiel 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

OBJETIVOS 

 

Apresentar um estudo de abordagem quali-quantitativa realizado sobre as escolas públicas da 

microrregião de Ubá/MG, comparando os resultados obtidos nas avaliações externas de 

Matemática nos anos iniciais e nos anos finais do Ensino Fundamental. 

 

 

CONTEXTO 
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 Basicamente a mesma matriz de referência; 

 Trabalham com padrões de desempenho e escalas de proficiência; 

 Ambos visam apresentar dados específicos: qualidade do ensino, desempenho escolar, 

condições das escolas, dentre outros; 

 As metodologias avaliativas contemplam as habilidades e competências na área do 

conhecimento avaliado; 

 Avaliam o 5º e o 9º anos do Ensino Fundamental; 

 Classificam e ranqueiam as instituições. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Abordagem quanti-qualitativa; 

 Estudo comparado de caráter descritivo analítico dos dados produzidos a partir das 

avaliações externas de Matemática, aplicada aos alunos do 5º e 9º anos EF, nas escolas 

públicas da microrregião de Ubá/MG; 

 Análise quantitativa e descritiva com o auxílio do software SPSS; 

 Seleção de três escolas com melhor índice; índice mediano; pior índice a partir da 

média das duas avaliações; 

 Reuniões e entrevistas comum a inspetora da 38ª SER e com a equipe gestora das 

escolas selecionadas; 

 Análise dos cadernos pedagógicos de resultados para subsidiar o planejamento das 

ações; 

 Mini-cursos para as escolas selecionadas. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

Tabela 1 - Padrões de desempenho em Matemática utilizados pelo SIMAVE (Fonte: CAEd/UFJF, 

2012) 

 

 

Tabela 2 –Dados de proficiência nas avaliações de Matemática do 5º Ano da Prova Brasilem 

MG e na MRUbá 

 

 

Tabela 3 –Dados de proficiência nas avaliações de Matemática do 5º Ano do Proeb/SIMAVEem 

MG e na MRUbá 
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Tabela 4 –Dados de proficiência nas avaliações de Matemática do 9º Ano da Prova Brasilem 

MG e na MRUbá 

 

 

Tabela 5 –Dados de proficiência nas avaliações de Matemática do 9º Ano do Proeb/SIMAVEem 

MG e na MRUbá 

 

 

 A MRUbá, no 5º Ano, concentra a maioria de suas escolas (71%) no Padrão de 

Desempenho Recomendado e o restante no padrão Intermediário. Nenhuma das 

escolas apresentou um Padrão de Desempenho baixo. 

 No 9º Ano, a maioria de suas escolas (97% -29 escolas) encontra-se no Padrão de 

Desempenho Intermediário. Apenas uma escola (3%) se encontra no padrão 

Recomendado e nenhuma apresentou um Padrão de Desempenho baixo. 

 

CONSIDERAÇÕES… 

 

 Em todas as edições da Prova Brasil, tanto no 5º Ano, quanto no 9º Ano, a MRUbá obteve 

coeficientes superiores aos de MG e aos do país. 

1. Pioneirismo de MG 

2. Política de resultados (14º salário ou Prêmio Produtividade e Escola Referência) 

3. Há uma completa adequação da dinâmica das escolas da MRUbá à perspectiva avaliadora e 

comparativa posta pelo Estado avaliador, mas não sem críticas. 
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 Efeitos dessa política no interior das escolas: o acirramento da competição entre escolas e 

entre professores; a disputa por alunos mais preparados para a realização das provas; a 

mudança na rotina das escolas em função da aplicação de tantas avaliações; um currículo 

revisado para atender às matrizes de referência; o treinamento de alunos para atender às 

exigências do modelo de avaliação que é utilizado; o adoecimento docente em função da 

forte pressão por resultados, dentre tantos outros. 

 

 Similaridades e diferenças: 5ºAno (6 a 10 anos de idade) e 9º Ano (11 a 14 anos) 

 

 

SIMILARIDADES 

 

 dificuldade dos profissionais que atuam nas escolas em relação à leitura, interpretação 

e utilizaçãodos Boletins Pedagógicos: Estado falha na formação continuada; 

 os profissionais admitem a importância de realizarem-se avaliações externas para 

acompanhar e melhorar a qualidade do serviço educacional prestado, mas discordam 

da forma como têm sido aplicadas e os seus resultados divulgados, sem qualquer 

participação da comunidade escolar. 
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CONSIDERAÇÕES… 

 

 alteração da prática pedagógica nas salas de aula, pois os professores adaptaram o seu 

trabalho (currículo, métodos, didática, avaliação interna, etc.) visando atender aos 

objetivos das avaliações externas; 

 manobra artificial do currículo; 

 as opções político-administrativas adotadas acabam por criar uma disputa por alunos 

com maior potencial de realizarem as provas com eficiência, preterindo e excluindo os 

alunos com maiores dificuldades cognitivas e aqueles que apresentam alguma 

deficiência; 

 

 

DIFERENÇAS 

 

 A nível de escola e de ciclo. 

 No ciclo final, cujos alunos encontram-se na faixa etária dos 11 aos 14 anos, é mais 

difícil para a escola mantê-los motivados para a realização das avaliações: estratégias 

motivacionais artificiais. 

 No ciclo inicial, há maior participação dos alunos nas avaliações e mais protagonismo 

da família para enviarem os filhos à escola. Mas há mais investimento no 

“treinamento” dos alunos 

 

 

PALAVRA FINAL… 

 

 Fatores internos à escola – como formação docente, formas alternativas de 

organização, planejamento de ações, análises qualitativas dos relatórios, treinamento 

para a realização das provas, dentre outros – são importantes nos resultados finais 

alcançados. Mas, o que o estudo sugere é que, para além dos esforços institucionais 

de adequação ao modelo avaliador implementado, outras ações relacionadas à 

população historicamente excluída da escola, e que hoje se encontra excluída “dentro” 

das escolas, são fundamentais para a melhoria da qualidade da educação. 
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As heranças de (não) valorização dos currículos de matemática e música na 

Educação Básica brasileira: as (não) influências das avaliações externas | Iza 

Helena Travassos F. de Araújo e Maristela de Oliveira Mosca 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

CONTEXTUALIZANDO 

 

O porquê de música e matemática 

Tratando matemática e música como disciplinas escolares e linguagem de conhecimento neste 

artigo, assumimos que as disciplinas são problemáticas, “erigidas e objetivadas sobre motivos 

determinados” (GIL, 2000, p. 253), e que esses percursos de construção disciplinar – que vão 

do Triviume Quadrivium romanos às concepções curriculares contemporâneas – foram 

traçados, de acordo com D’Ambrósio (2008, p. 9), por “forças de natureza global, dependendo 

dos projetos político e sócio-econômicodos países”. 

 

Objeto de estudo 

Os currículos de matemática e música da Educação Básica brasileira 

 

A questão norteadora 

A(não) valorização dos currículos de matemática e música é uma herança das (não) influências 

das avaliações externas? 

 

 

OBJETIVO 

 

Estabelecer uma relação entre a (não) valorização dos currículos de matemática e música e as 

avaliações externas (exames nacionais) na Educação Básica brasileira. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Abordagem qualitativa do tipo bibliográfica e de cunho descritivo sob uma perspectiva 

histórica dos currículos de matemática e música. 

 

 

CURRÍCULO, CONHECIMENTO E AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Currículo como projeto de formação que se materializa em um determinado espaço por um 

determinado tempo 

Processo de escolarização subsidiado pelo Estado sob a trilogia pedagogia, currículo e 

avaliação 
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Avaliação Externa mediante a aplicação de testes ou provas externas – exames nacionais 

 

CURRÍCULO DE MATEMÁTICA 

 

 Processo de transição de um currículo de matemática com finalidades utilitárias e 

práticas para um currículo acadêmico constituído por um conhecimento de status 

elevado; 

 Período selecionado: 1827 a 1930; 

 Implantação dos cursos jurídicos no Brasil; 

 Instituição do Ensino Secundário, seriado e obrigatório; 

 Exames parcelados ou exames preparatórios: obtenção dos certificados de conclusão 

das matérias; 

 Cursos preparatórios aos candidatos ao Ensino Superior: origem dos Liceus e Colégios 

Provinciais no século XIX; 

 Os pontos de exames parcelados: elaboração da literatura escolar; 

 Exames seriados: os exames é que dão referências às séries. São os próprios exames 

que definem a seriação (Valente, 2008). 

 

 

CURRÍCULO DE MÚSICA 

 

 Abordagem histórico-teórica não factual; 

 Caminhos do ensino de música na Escola de Educação Básica brasileira; 

 Concepções de música na escola; 

 Espaço curricular da música na escola. 

 

 

CURRÍCULO DE MÚSICA 

 

Se “a luta para definir um currículo envolve prioridades sociopolíticas e discurso de ordem 

intelectual” (Goodson, 2013, p. 28) –quais os caminhos para a construção de um currículo de 

música na Escola de Educação Básica brasileira? 

 

 

APROXIMAÇÕES 

 

As avaliações externas no Brasil, seja no âmbito de aplicação de testes/provas externas para 

admissão e promoção, seja no âmbito da avaliação institucional, não foram instituídas 

recentemente, mas vêm se configurando ao longo da História da Educação Brasileira desde os 

tempos do Império e da Primeira República. 

 

Se tomarmos o sentido de herança como um legado, identificamos que: 
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•A matemática alcançou status no currículo da Educação Básica brasileira também por 

influências das avaliações externas; 

•A matemática escolar e seu ensino foram fortemente influenciados pelos conteúdos exigidos 

nos testes/provas de admissão e promoção, bem como os seus livros didáticos (manuais de 

ensino). 

•A música ocupa discreta posição nos exames de promoção e avaliação externa na Educação 

Básica; 

•Apesar de ser conteúdo obrigatório da disciplina Arte ainda não é valorizada em seus saberes 

e como linguagem de conhecimento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

 

 

Necessidade dialógica sobre a formação global do sujeito em seus processos de escolarização 
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 Efeitos na Autoavaliação IV.

 

A relação entre a AEE e a autoavaliação das escolas é o denominador comum deste capítulo. A 

pergunta fundamental a que todos os textos respondem de forma genérica é a de saber quais 

são os efeitos que a AEE tem na melhoria dos processos e dispositivos de autoavaliação que as 

escolas organizam. Se é sabido que as escolas precisam de ser inteligentes e desenvolver uma 

cultura de autoavaliação para poderem prosseguir uma melhoria institucional, é também 

importante saber qual é o papel e o poder que os olhares externos têm nesse processo.    
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Autoavaliação das escolas: uma experiência de crescimento institucional8 | 

Carla Figueiredo  

 

Seminário Porto  

2012 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Questões de ordem social e económica e a comparabilidade de resultados têm vindo a exigir 

mais e melhor às escolas, implicando uma crescente atenção ao serviço educativo prestado. 

Este facto está na base de processos de verificação da qualidade, nomeadamente através da 

avaliação das instituições educativas, quer por processos externos, quer por processos 

internos e de autoavaliação (Alaiz et al, 2003). As escolas enfrentam, assim, desafios e 

processos avaliativos que, por sua vez, podem constituir oportunidades de crescimento. É 

neste panorama que a autoavaliação das escolas surge como um momento de crescimento 

institucional (Leite, Rodrigues e Fernandes, 2006). 

 

 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

- De que modo a avaliação das escolas (interna ou externa) é vista pelas escolas e seus 

profissionais? 

- Como se desenvolve o processo de autoavaliação das escolas? 

- Que vantagens representa, para as escolas, o desenvolvimento de processos de 

autoavaliação? 

- Como é vivido o processo de autoavaliação, pelos elementos da escola? 

 

 

METODOLOGIA 

 

Recolha de dados: 

- observação e participação (na forma de assessoria) junto de uma equipa de autoavaliação de 

uma escola (Bolívar, 2003; Leite, 2002); 

- entrevista à vice-diretora da escola (Bogdan & Biklen, 1994); 

- análise documental de documentos da escola (projeto educativo e plano de atividades). 

Análise de dados: análise de conteúdo (L’Écuyer, 1990). 

 

 

  

                                                           
8
 Baseado num processo de investigação/intervenção em contexto TEIP, desenvolvido no âmbito do 

estágio curricular (2009/2010) no Mestrado em Ciências da Educação. 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

- As exigências externas, a par das filosofias internas, conduzem e aumentam a necessidade de 

avaliar as instituições escolares. 

- A avaliação (interna ou externa), quando percecionada como momento de conhecimento, 

instrumento de autorregulação, empoderamento e emancipação, potencia o desenvolvimento 

das escolas servindo como plataforma para o alcance da desejada melhoria. 

- Os profissionais das escolas necessitam de apoio na preparação e desenvolvimento dos 

processos avaliativos (Bolívar, 2003). 

- É necessário esclarecer e informar os elementos e instituições sobre a avaliação, enquanto 

conceito, diretriz e processo. 

- A avaliação (interna ou externa) é ainda um processo temido e incompreendido. 

 

 

  
A autoavaliação pode ser uma oportunidade para as escolas se afirmarem como 

instituições autónomas e autossuficientes (Leite, 2002; Guerra, 2002). 
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Efeitos da AEE no desenvolvimento de uma cultura de autoavaliação | Ana 

Mouraz, Preciosa Fernandes e Carlinda Leite  

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

SUMÁRIO 

 

 Referentes teóricos 

 Aspetos metodológicos 

 Estrutura de análise 

 Resultados 

- existência de dispositivo de autoavaliação e seu histórico  

- estrutura,  

- finalidades,  

- destinatários,  

- objetos, 

- modelos e instrumentos,  

- efeitos 

 Conclusões 

 

 

QUESTÃO 

 

Quais são os efeitos da avaliação externa das escolas na organização de dispositivos de 

avaliação? 

 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

 A avaliação tem de fornecer dados para a melhoria (Alaiz et al. 2003) 

 A autoavaliação reforça as capacidades do sujeito para gerir ele próprio os seus 

projetos (Leite, Rodrigues & Fernandes, 2006) 

 Quando existem avaliadores externos eles têm de atuar como facilitadores do juízo 

dos protagonistas (Bolívar, 2003) 

 

 

ASPETOS METODOLÓGICOS – DADOS 

 

 Os dados foram recolhidos a partir dos relatórios de avaliação externa das escolas - no 

1º e no 2º ciclo de avaliação 

 Relatórios de 52 escolas – 104 relatórios 
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 Pertencentes às zonas geográficas do Norte (34) e Centro do país (18) ( amostra de 

40%).  

 Os relatórios foram escolhidos de forma a constituir dois grupos diferentes, consoante 

a classificação atribuída às escolas no 2º ciclo de avaliação:  

- 26 escolas com as menores classificações  

- e  26 escolas com as melhores classificações. 

 

 

A ESTRUTURA DE ANÁLISE  

 
 

 

RESULTADOS 

 

Existência de dispositivo de avaliação e seu histórico 

 Objetivos: 

- averiguar sobre a existência de uma cultura de auto avaliação na Escola,  

- averiguar do processo histórico de constituição de um dispositivo de avaliação.  

- avaliar até que ponto as Escolas tinham desenvolvido procedimentos de avaliação 

do seu trabalho, prévios à atividade inspetiva, e se esses procedimentos, a 

existirem, denotavam uma cultura enraizada de avaliação. 

- Identificar o efeito do 1º ciclo de avaliação realizado pela IGEC na decisão sobre a 

produção do referido dispositivo. 

 

 

Existência de dispositivo de avaliação e seu histórico 

 A existência de um dispositivo de autoavaliação organizado e/ou a existência de uma 

cultura de avaliação institucional enraizada está relacionada positivamente com os 

bons resultados obtidos pelas Escolas na avaliação externa realizada pela IGEC. 

 A essa constatação alia-se também a existência de uma certa cultura de pesquisa, que 

se aprimora e perdura no tempo, e é frequentemente estimulada por parcerias de 

cariz investigativo com Instituições de Ensino Superior.  
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 Constatou-se que algumas Escolas evidenciaram suficiente capacidade reativa às 

primeiras avaliações da IGEC e que organizaram o seu processo avaliativo de forma 

mimética ao referencial da Inspeção.  

 Às escolas que não conseguiram dar esse salto qualitativo parece ter faltado a 

coerência suficiente para se apropriarem de um modelo e de o fazer seu. 

 

Existência de estrutura que o promova e composição  

 Objetivos: 

 Identificar e caraterizar a estrutura que foi criada para levar a cabo a tarefa de 

avaliação: 

- quem, 

- como foram cooptados,  

- que formação específica possuem ou tiveram. 

 Existência específica de consultorias externas e definição do papel que lhe é cometido.  

 

 

Estrutura - equipa de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Infere-se que a IGEC valorizou os processos 

de autoavaliação em que está assegurado o 

princípio da representatividade da 

comunidade educativa.  

 Foi possível constatar uma mudança 

significativa do 1º para o 2º ciclo avaliativo, 

relativamente à composição e competência 

das equipas de avaliação. 

 Aspeto particular é a existência na equipa 

(ou para seu suporte) de um amigo crítico 

que se relaciona positivamente com a 

competência de autonomia avaliativa. 

Constata-se que as escolas precisam de 

amigos e que eles desempenham diversas 

funções, relativamente à promoção de uma 

cultura de avaliação institucional. 

As diferenças estão 
associadas às 

classificações obtidas  

As diferenças estão 
associadas ao ciclo 

avaliativo  

São três os “pecados” que a IGEC penitenciou:  
a criação tardia/recente da equipa;  
a sua não representatividade da comunidade 
educativa e o não investimento na sua formação. 
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Finalidades  

Objetivos: 

 Identificar as finalidades do processo auto avaliativo: 

- verificação do cumprimento dos objetivos, 

- prestação de contas ( e a quem), 

- definição de um percurso de melhoria. 

 

Finalidades  

 

 A procura da melhoria é a finalidade dos processos auto avaliativos mais referenciada 

nos relatórios analisados.  

 Se tal evidência resulta da “contaminação” do discurso relativo às finalidades da 

avaliação externa conduzida pela própria IGEC, não deixa de ser importante constatar 

que esta é a finalidade mais apropriada pelas escolas.  

 Todavia, se no discurso as escolas identificam o seu trabalho em prol da melhoria, 

 não deixa de ser verdade que muitas organizam os seus processos avaliativos para 

corresponderem aos requisitos que a IGEC lhes solicita. 

 

 

Destinatários 

 

 Objetivo: 

Identificar os destinatários da informação produzida pela avaliação, traduzida nos 

órgãos ou pessoas que as escolas identificam como tal: 

- Os profissionais da escola,   

- os pais e alunos,  

- a comunidade educativa,  

- as estruturas da administração educativa. 

 

 Se, no início, a informação produzida pela auto avaliação se destina prioritariamente 

aos mais diretos responsáveis pelos processos educativos desenvolvidos nas escolas,  

 no segundo ciclo de avaliação os juízos da IGEC vão no sentido de valorizar as práticas 

daquelas escolas que, não só divulgam, mas também discutem essa informação com 

outros atores da comunidade educativa. 

 O Ministério da Educação nunca é explicitamente referido como destinatário desses 

dispositivos de auto avaliação das escolas. 

 

 

 

 

As diferenças estão associadas ao ciclo 
avaliativo, logo à intervenção da IGEC 
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Objetos de avaliação 

 Objetivo: 

Identificar os objetos de avaliação preferenciais: 

- Os resultados escolares;  

- Os processos de trabalho; 

- Projetos específicos; 

- Aspetos organizacionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Modelos e instrumentos de recolha de informação 

 

 Objetivos: 

- Verificar a existência e identificar os modelos utilizados na definição dos 

dispositivos de autoavaliação.  

- Identificar os instrumentos de recolha de informação produzidos e/ou utilizados.  

- Averiguar a coerência entre a dimensão mais pragmática da recolha com a 

intenção do exercício auto avaliativo. 

 

 Foi encontrada alguma diferença na referência a modelos de avaliação estruturados, 

do 1º para o 2º ciclo avaliativos. O CAF é o modelo mais referido  

 Constatou-se ainda, sobretudo no 2º ciclo avaliativo, coexistirem práticas avaliativas 

ecléticas que resultam da preocupação de articular modelos ou práticas existentes, 

com o referencial em uso pela IGEC.  

 Quase todas as escolas mobilizam as classificações obtidas pelos alunos (interna e 

externamente) que depois tratam de modos mais ou menos semelhantes 

 Usam ainda um conjunto apreciável de outros documentos, que a escola 

naturalmente produz, como registos de assiduidade, relatórios de atividades, etc.  

 Todas as escolas avaliam os seus resultados 

escolares e isso não diferencia as melhor ou 

pior avaliadas.  

 Porventura é o grau de profundidade e o 

efeito dessa análise que fará a diferença 

entre esses dois grupos de escolas.  

 

 Parece haver uma mudança do 1º para o 2º 

ciclo de avaliação que vai no sentido de 

valorizar mais as estruturas organizativas 

em detrimento da importância concedida a 

iniciativas ou atividades constantes do 

projeto educativo. 

 

As diferenças estão 
associadas às 

classificações obtidas  

As diferenças estão 
associadas ao ciclo 

avaliativo  
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 Existe um conjunto de escolas que usa instrumentos de recolha de dados um pouco 

ad-hoc, sem grandes preocupações metodológicas. 

 

 

 

 

Efeitos constatados da autoavaliação  

 

 Objetivos: 

- Listar os principais efeitos, constatados nas escolas, que a IGEC atribui à avaliação. 

- Identificar associações relevantes entre esses efeitos e as duas condições em 

análise: ciclo avaliativo e classificação. 

 

 

  

As diferenças estão associadas ao ciclo 
avaliativo, logo à intervenção da IGEC 

 Nas escolas avaliadas muito positivamente 

pela IGEC, o processo auto avaliativo 

melhorou a organização, melhorou o 

clima, melhorou a articulação curricular. 

 Já para as escolas menos bem avaliadas 

pela IGEC a tendência é a de uma certa 

inoperância dos processos auto 

avaliativos.  

 

 Os dados também mostraram que nem 

todas as escolas (mesmo as bem 

classificadas) estão igualmente 

interessadas, nem todos os professores 

estão genuinamente envolvidos, em 

desenvolver um trabalho moroso como é a 

avaliação.  

  

  

 

As diferenças estão 

associadas às 

classificações obtidas  

As diferenças estão 

associadas ao ciclo 

avaliativo  
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CONCLUSÕES 

 

 Há uma diferença entre o discurso e a prática relativamente aos dispositivos de 

autoavaliação e esse facto relaciona-se com a existência de uma cultura de avaliação. 

 Há uma influência clara da avaliação da IGEC na definição dos dispositivos de avaliação 

das escolas, que se nota nas escolas menos bem classificadas.  

 É possível questionar o efeito de empoderamento das escolas resultante das 

avaliações externas. 
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Da justiça curricular à melhoria educacional: qual o papel da autoavaliação? | 

Marta Sampaio e Carlinda Leite  

 

Seminário Coimbra  

2013 

 

 

Investigação no âmbito do programa doutoral em Ciências da Educação, pela Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade do Porto, associada ao projeto ‘Impactos e Efeitos da 

Avaliação Externa nas Escolas do Ensino não Superior’ (PTDC/CPECED/ 116674/2010).  

 

 

 PROBLEMÁTICA EM ESTUDO  

 

 A Inspeção Geral da Educação e da Ciência (IGEC) é, em Portugal, a entidade responsável pela 

avaliação externa de escolas (AEE) dos ensinos básico e secundário sendo esta função 

oficialmente apresentada com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento ou progresso 

educacional (Clímaco, 2005). Para concretizar esta AEE, neste 2º ciclo iniciado em 2011-2012, é 

seguido um quadro de referência que se estrutura em torno de três domínios - (1) resultados, 

(2) prestação do serviço educativo e (3) liderança e gestão, cada um deles constituído por um 

conjunto de campos. 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

 

 Encarada como um ponto de partida para que as escolas percebam e tomem 

consciência das ações que assumem e das decisões que adotam (Rocha, 2012).  

 O Conselho Nacional de Educação (CNE, Parecer nº 3/2010) enfatiza a importância do 

desenvolvimento de processos de autoavaliação, impulsionados pela AEE, para se 

obter informação acerca do processo de ensino e aprendizagem. 

 É importante perceber em que medida processos de autoavaliação desenvolvidos por 

escolas favorecem a melhoria da oferta educativa e que relação têm esses processos 

com a forma como são percecionadas estas políticas públicas (Veloso; Abrantes; 

Craveiro, 2011) e com as ações curriculares que são desenvolvidas.  

 É importante conhecer que influências têm estas políticas de avaliação das escolas na 

construção e no desenvolvimento de um currículo escolar que possa contribuir para a 

construção de uma educação de orientação crítica e emancipatória (Santomé, 2013), 

reflexiva e atenta às especificidades de cada contexto, de modo a concretizar o 

princípio de uma escola de sucesso com todos e para todos. 
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OBJETIVO GERAL 

 

A investigação a realizar tem como objetivo geral produzir conhecimento sobre processos de 

autoavaliação desenvolvidos por escolas dos ensinos básico e secundário, na sua relação com a 

AEE e nos seus efeitos para a concretização da justiça curricular e da melhoria educacional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

(1) Caraterizar os processos de autoavaliação das escolas que foram alvo da AEE nos anos 

2014 e 2015;  

(2) sistematizar formas de acompanhamento da ação educativa e sinalizar boas práticas no 

domínio da autoavaliação das escolas; 

(3) identificar áreas de intervenção priorizadas por escolas nos planos de melhoria que 

elaboram na sua relação com a AEE e com os 

(4) estabelecer relações entre processos de autoavaliação processos de autoavaliação e 

medidas tomadas para a melhoria de processos curriculares e de ensino e aprendizagem 

dos alunos, tendo em conta as suas características específicas; 

(5) relacionar processos de autoavaliação e efeitos ao nível curricular e educacional com 

processos de AEE e de a ação das lideranças e da gestão e administração escolar; 

(6) identificar impactos e efeitos de planos de melhoria decorrentes da autoavaliação e da 

AEE. 

 

 

 QUADRO METODOLÓGICO 

 

 A metodologia seguida é de cariz qualitativo e quantitativo:  

 Estudos de Caso;  

 Técnicas de recolha e análise de dados: entrevista, o inquérito por questionário, a 

análise documental e a de conteúdo de discursos;  

 Utilização do programa NVivo (v.10) e o software de análise quantitativa SPSS.  
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AE e percursos e vivências de autoavaliação – estudos de caso | Carlinda Leite, 
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Seminário Faro  

2014 

 

 

PONTOS A FOCAR NESTA INTERVENÇÃO 

 

 Referências de que parte o projeto AEEENS; 

 Os estudos de caso no projeto AEEENS – objetivos que os orientam; 

 Procedimentos seguidos na recolha de dados nesta fase exploratória dos estudos de 

caso; 

 Apresentação de dados relativos a 3 estudos de caso (fase exploratória); 

 Para onde apontam, para já, os resultados. 

 

 

REFERÊNCIAS DE QUE PARTE O PROJETO AEEENS 

 

 Avaliação de escolas – justifica-se enquanto investigação sistemática da qualidade da 

escola e de como está a responder às necessidades da população e comunidade  que 

serve (Sanders & Davidson, 2003) 

 Avaliação externa – avaliação realizada por entidades exteriores à escola. Em Portugal 

é da responsabilidade da IGEC e tem na sua origem as orientações do modelo “How 

Good is our School” (Clark, 2000) 

 Autoavaliação – encarada como importante para que as escolas conheçam o seu 

funcionamento e  efeitos das suas ações e, em função dessa informação, tomem 

decisões. Por isso, o  CNE (Parecer nº 3/2010) enfatizou a AEE como implusionadora da 

autoavaliação.  

 Estudos de caso – procedimento que, tendo em conta os contextos onde ocorrem as 

situações, as permite compreender nas suas complexidades (Yin, 1994; Stake, 2008). 

 Alguns estudos indicam que a AEE tem pouco impacto na melhoria (Ozga, 2009). O 

estudo no âmbito do AEEENS quer conhecer e analisar o impacto  da AEE. 

 

 

OS ESTUDOS DE CASO NO PROJETO AEEENS 

 

No projeto AEEENS os estudos de caso têm por objetivo: 

Investigar o impacto e os efeitos da AEE nos seguintes  níveis: *organizacional, curricular e 

pedagógico; 

 participação da comunidade na escola; 

 consolidação da autoavaliação institucional; 
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 grau de apropriação pelas escolas e pela comunidade do referencial de avaliação 

usado pela avaliação externa (IGEC) na construção e melhoria de práticas 

pedagógicas, curriculares e organizacionais 

 

 

PROCEDIMENTOS SEGUIDOS NA RECOLHA DE DADOS NESTA FASE EXPLORATÓRIA DOS 

ESTUDOS DE CASO 

 

 Leitura de relatórios de avaliação externa (1º e 2º ciclo de AEE) para: seleção das 

escolas a contemplar nos estudos de caso; análise de conteúdo (Krippendorf, 2003) 

das referências à AA; 

 Entrevistas semidiretivas (Hopf, 2004) a Diretores de Agrupamentos e a Coordenadora 

de projeto TEIP; 

 Análise de conteúdo (Krippendorf, 2003) dos discursos dos entrevistados. 

 

 

O ESTUDO A PARTIR DOS RELATÓRIOS DE AEE 

 

Caraterização do agrupamento A: classificações na AEE 

 

 

Caraterização do agrupamento B: classificações na AEE 
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Caraterização do agrupamento TEIP: classificações na AEE 

 
 

Percursos nas referências à autoavaliação: elementos dos relatórios 
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Síntese de percursos dos agrupamentos na AEE 
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O ESTUDO A PARTIR DA ANÁLISE DOS DISCURSOS DOS ENTREVISTADOS (DIRETORES DE 

AGRUPAMENTO/COORDENADORA TEIP) 

 

 

Vivências de autoavaliação: discurso do Diretor 

Agrupamento A 

«A autoavaliação… nós começamos porque… eu sou licenciado em Geografia, com a variante de Planeamento 
Regional. E portanto um bocado… também… pelas minhas … lides desportivas… portanto os resultados são 
para ser avaliados, o desempenho é para ser avaliado… Era uma coisa que na altura, para aí em 2000, ainda 
não estava muito na moda. Começava-se a falar e, portanto, nós criamos um modelo… em que procurávamos 
testar essencialmente vários serviços […] que tínhamos na escola, a opinião que professores, funcionários, 
alunos, pais, tinham sobre o assunto. E com aquilo que íamos apurando, íamos tentando corrigir…» 

«Nós fazíamos inquéritos, um a professores, outro a alunos, outro a encarregados de educação, outro a 
funcionários… Havia também o projeto curricular de turma que era avaliado ao longo do ano. Nomeávamos 
um grupo que ia tratar aqueles inquéritos. Portanto, a nossa autoavaliação foi assim que começou. Não havia 
exatamente uma equipa a refletir sobre os resultados, tinha sim uma equipa que fazia aquilo» 

«A partir de 2007 a equipa de autoavaliação resulta exatamente da avaliação externa… A partir daí passamos a 
nomear uma comissão, em que estão representados vários elementos, menos alunos» 

A equipa de AA «começou a fazer algumas adaptações aos inquéritos, em função dos resultados que iam 
tendo, para tentar corrigir algumas questões, ou pelo menos para tentar perceber se existe evolução ou não… 
Depois eles fazem o tratamento dos dados e fazem o relatório final. E depois fazem uma sessão pública de 
apresentação dos resultados… Depois cada departamento analisa os seus… vai a conselho pedagógico» 

A equipa AA tem «um elemento do pré-escolar, um do 1º ciclo… alguém que saiba mexer nas informáticas. 
Depois perguntamos aos pais quem é que eles indicam. E temos uma funcionária…» 

Sobre a AEE: «… nós olhamos para as coisas sempre com os nossos olhos… quando há outros olhos, nós temos 
que analisar os resultados. E portanto isso permite-nos ir corrigindo algumas trajetórias…. e refletir… são 
momentos que obrigam a escola a parar, a refletir, a pensar sobre si própria» 

«Acho que o aspeto negativo que nós temos, em termos de autoavaliação, é conseguir ter o grupo a funcionar 
em pleno durante o ano inteiro… É o tempo de trabalho, o tempo de dedicação, é a formação que seria 
necessária as pessoas terem para este tipo de coisa… devia haver acompanhamento externo do plano de 
melhoria» 

 

 

Vivências de autoavaliação: discurso do Diretor 

Agrupamento B 

«… na autoavaliação inicial, nós fazíamos questionários aos pais, aos alunos, portanto, aos vários agentes 
educativos… agora o modelo está a ser aperfeiçoado… nos mesmos moldes daquilo que é a avaliação da IGEC. 
Foi pedido a cada um dos órgãos que fizessem chegar propostas de objetivos… que nos propomos atingir… 
para criar o instrumento de trabalho… Portanto, estamos a melhorar pela conceção do próprio modelo» 

«…nós agora, enfim, recentramos, ou reorientamos, adequamos, se quisermos, a metodologia àquilo que são 
os critérios… em que se estrutura a atual avaliação externa, para que haja uma consonância entre aquilo que é 
o pulsar ao nível interno, com o que é a visão externa da escola» 

«…designei um colega para coordenar a equipa de autoavaliação… aberto a todas as pessoas  interessadas em 
fazer parte da equipa» 
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«…a autoavaliação e a avaliação externa são muito importantes na medida em que nos dão um feedback 
sobre aquilo que é o pulsar da comunidade educativa, e portanto,  em função desse feedback nós podemos ir 
corrigindo a trajetória» 

«…concorde-se ou não se concorde com a AEE… ela cria uma dinâmica ao nível das escolas que leva a refletir, 
portanto, a haver uma visão externa sobre aquilo que se passa no interior das escolas. [No entanto], houve um 
retrocesso…» 

«…a avaliação externa é  importante se ela tiver como propósito ajudar os processos… mas também pode ter 
efeitos perversos… levar à desmobilização, à desmotivação…» 

«… a avaliação das escolas tem provocado alguma agitação no interior, agitação no bom sentido… que faz 
andar para a frente. Se quisermos, é essa a grande vantagem…. Veio levar as escolas a introduzirem no seu 
interior, no seu seio, outras dinâmicas que não tinham até aí. Não quer dizer que não haja escolas que já 
tivessem a autoavaliação, mas não de uma forma organizada e sistematizada» 

 

Vivências de autoavaliação: discurso da Coordenadora TEIP 

Agrupamento TEIP 

«… fizemos uma formação interna sobre a avaliação institucional e do projeto educativo […] Por opção foi 

seguido o modelo de avaliação externa da IGEC… Os resultados da autoavaliação foram apresentados em 

plenário e foi construído um guião de procedimentos que poderá orientar a autoavaliação no futuro» 

«Apesar de não ser muito estruturada, já havia [anterior à avaliação externa (2010)] uma preocupação muito 

grande da diretora em recolher informação daquilo que acontecia, a nível do plano de atividades, a nível dos 

departamentos, porque isso nós, os coordenadores de departamento, os coordenadores das atividades, 

sempre elaborámos um relatório, estruturado pela direção, daquilo que acontecia. Havia essa preocupação» 

«A escola está preocupada com [a autoavaliação] desde 2002, desde que saiu o diploma... tentámos 

fundamentar, procurando livros e inteirando-nos de alguns programas… “Qualidade XXI”… tínhamos já algum 

historial de 95/96, em que nós pertencemos ao programa PEP. Depois em 2002/2003, com o diploma, nós 

tentámos logo agarrar… tentámos entrar no programa de gestão flexível do currículo… também se criou um 

grupo de trabalho nessa fase, recolhemos alguns dados, até porque algumas inspeções que cá vinham iam 

referindo a importância disto… quando tivemos a AEE tínhamos acabado de entrar para o programa TEIP… Nós 

tínhamos alguma recolha, mas não tínhamos propriamente uma autoavaliação devidamente organizada… Lá 

está, o programa TEIP foi estruturando essa autoavaliação …» 

Sobre a AEE: «Eu acho que é importante esse olhar externo, principalmente até para provocar olhares 

internos… Porque, no fundo, quando veio a avaliação externa… foi importante para nos chamar a atenção para 

determinadas coisas que nós fazíamos bem, para outras que fazíamos menos bem, e outras até que fazíamos 

mal, e depois tentámos reorganizar…A avaliação externa é importante que aconteça […] não sei se a avaliação 

externa não devia acontecer, por exemplo, mais do que em um momento no ano letivo, e não só naquele 

momento» 

«a equipa de autoavaliação… embora seja feita com pessoas da escola… deverá sempre ter alguém para 
garantir que também não somos muito afetados pelo facto de já estarmos cá dentro… não estarmos tão 
críticos… Portanto, poderá ser importante garantir, aqui, nesta equipa, um olhar um pouco mais distanciado» 

«já se fazia planos de ação para o que se vai fazer a seguir… [estes processos têm levado a que] algumas 
atividades têm crescido na escola.» 
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Vivências de autoavaliação nos 3 estudos exploratórios 

 
 

 

PARA ONDE APONTAM, PARA JÁ, OS RESULTADOS 

 

Especificidades do TEIP 

 

O estudo exploratório relativo a estes 3 estudos de caso permitiu identificar, na autoavaliação, 

especificidades que resultam da pertença ao programa TEIP: 

 definição das metas a atingir pela escola/agrupamento; 

 coresponsabilização da comunidade escolar pelas metas a atingir pela 

escola/agrupamento; 

 monitorização do projeto educativo e dos percursos para atingir as metas definidas; 

 disponibilidade de recursos (humanos e materiais) que apoiem processos de 

monitorização/autoavaliação; 

 existência de elemento externo (consultor/a) que apoie processos de 

monitorização/autoavaliação.  

 

Impactos da AEE 

 

O estudo exploratório relativo a estes 3 estudos de caso permite saber que a AEE teve os 

seguintes impactos: 

 promoveu e/ou consolidou a autoavaliação ; 

 ampliou a autoavaliação  de escolas aos domínios e campos do referencial da AEE; 

 influenciou a constituição das equipas de autoavaliação; 
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 promoveu processos de reflexão nas escolas; 

 é considerada positiva pelos efeitos que gera ao nível do conhecimento da escola; 

 o efeito da classificação resultante dos resultados académicos nos outros domínios 

é considerado negativo por levar à desmotivação; 

 a pertença ao programa TEIP influencia fortemente os processos de monitorização 

e de melhoria. 

 

 

PROPOSTAS 

 

O estudo exploratório relativo a estes 3 estudos de caso aponta para as seguintes propostas: 

 AEE menos focada nos resultados académicos; 

 acompanhamento à execução do plano de melhoria das escolas resultante da AEE; 

  importância da existência de elementos externos que apoiem processos de AA das 

escolas; 

  tempo disponível para as equipas de AA. 
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 OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO  

 

Produzir conhecimento sobre a avaliação externa de escolas e os seus efeitos na qualidade da 

prestação do serviço educativo, dos resultados dos alunos, dos processos de autoavaliação e 

da organização e gestão escolares.  

 

 

QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 
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PROCEDIMENTO DE PESQUISA 

 

 

 

RESULTADOS PRELIMNARES – ESCOLAS NORTE 
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 Relativamente à AEE, os Diretores de Escola, nos seus discursos, fazem referências a 

aspetos negativos (60% das referências) e a aspetos positivos (40% das referências). 

Relativamente à AAE este relativo equilíbrio não se verifica, havendo um maior 

predomínio de referências a aspetos negativos (75% das referências são negativas e 

apenas 25% são a aspetos positivos).  

 O discurso das Equipas AA relativamente à AEE é predominantemente em torno dos 

aspetos negativos do processo, com uma percentagem de 95% de referências. Em 

relação à AAE, as Equipas apresentam um discurso mais equilibrado entre aspetos 

negativos e aspetos positivos.  
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 Relativamente à natureza dos aspetos negativos da AEE referidos pelos entrevistados, 

Diretores e Equipas AA são unânimes referindo com frequência o processo 

propriamente dito como um aspeto negativo. Os Diretores referem ainda com 

frequência significativa o foco do processo de AEE, e as Equipas referem a postura da 

equipa externa como aspeto negativo.  

 No que à AAE diz respeito, a falta de tempo e recursos são os aspetos mais 

referenciados, como sendo negativos.  

 

 

 

 

 
 

 Relativamente aos aspetos positivos da AEE e AAE, os entrevistados referem sobretudo 

a condução à mudança e a produção de co-nhecimento sobre a escola como os aspetos 

MAIS positivos da avaliação de escolas. 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

211 
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AVALIAÇÃO EXTRENA DE ESCOLA 

 

Desde 2006 que, em Portugal, as escolas públicas dos ensinos básico e secundário são sujeitas 

a um processo de avaliação externa (AEE), realizada sob a responsabilidade da Inspeção Geral 

da Educação e da Ciência (IGEC). Estes processos de AEE devem articular-se com processos de 

autoavaliação (AA). 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO  

 

É importante perceber em que medida processos de AA desenvolvidos por escolas favorecem 

a melhoria da oferta educativa e que relação têm esses processos com a forma como são 

percecionadas as políticas públicas (Veloso; Abrantes; Craveiro, 2011) e com as ações 

curriculares que são desenvolvidas. 

 

 

 TEIP 

 

Na década de 90, os TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) foram instituídos 

como uma medida que envolveu escolas com problemas relacionados com a desigualdade 

social, o abandono e o insucesso escolares (Leite, Fernandes & Silva, 2013) em projetos de 

intervenção face a esses problemas. 

 

 

 JUSTIÇA CURRICULAR 

 

Políticas educativas nacionais e internacionais têm apontado no sentido de a escola contribuir 

para a promoção da justiça social através de processos de justiça curricular (Santomé, 2013). 

 

OBJETIVO GERAL  

 

 A investigação a realizar tem como objeto de estudo os processos de autoavaliação 

desenvolvidos por escolas do ensino básico, inseridas na rede TEIP e como objetivo produzir 

conhecimento sobre efeitos por eles gerados na promoção da justiça curricular e da melhoria 

educacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 AEE 

Compreender se os objetivos da AEE são concretizados tendo em conta as caraterísticas 

dos distintos grupos sociais que convivem em cada sociedade, numa ótica de justiça 

social e curricular (Connell, 1995; Santomé, 2013). 

 

AA 

Perceber se os processos de AA vividos pelas escolas estão, ou não, a promover uma 

corresponsabilização institucional que se relacione com medidas de autonomia e de 

accountability (Afonso, 2009). 

 

 JUSTIÇA CURRICULAR 

Produzir conhecimento sobre efeitos gerados pela AEE e a AA na promoção da justiça 

curricular e da melhoria educacional. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL 144 relatórios de AEE de 2013/2014 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 144 relatórios de AEE (31 de escolas TEIP) e 3 entrevistas 

ENTREVISTAS Estudo exploratório em Agrupamento TEIP 3 entrevistas 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

 DADOS DE 144 RELATÓRIOS DE AEE 

 A análise das classificações atribuídas às escolas/agrupamentos em cada um dos 

domínios avaliados mostra: o “Bom” é o nível mais frequente; nas escolas TEIP, no 

domínio “resultados”, o suficiente prevalece; nos resultados só uma escola TEIP tem 

“insuficiente”; não foi atribuído, em qualquer dos domínios, a classificação “excelente”;  

 Os relatórios de AEE identificam processos de diferenciação curricular decorrentes da 

pertença ao programa TEIP. Apesar disso, as questões de articulação curricular, tanto 

enquanto pontos fortes ou como fragilidades, são referidas quer nas escolas TEIP quer 

nas escolas não TEIP;  

 Os processos de AA das escolas são fortemente influenciados pela avaliação externa. 

Este processo é inclusivamente tido como um ponto de partida para que as 

escolas/agrupamentos construam processos de melhoria. Estes processos talvez sejam 

influenciados pelo facto das equipas de AEE focalizarem, nesta avaliação, a “verificação” 

dos pontos fracos e das oportunidades de melhoria identificados na AE anterior;  

 As escolas TEIP são influenciadas pela AEE mas também muito pelo processo de 

monitorização inerente ao programa TEIP e que permite acompanhar e prestar contas 

relativamente às metas estabelecidas para o projeto de cada agrupamento;  

 A AA, ao proporcionar uma reflexão sobre as ações desenvolvidas e os resultados 

alcançados, poderá ter como efeito uma melhoria da forma como o currículo é 
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desenvolvido. No caso das escolas TEIP, é reconhecida a atenção a aspetos relacionados 

com a diversidade de situações dos alunos, sendo desenvolvidas estratégias que 

procuram assegurar o sucesso e a melhoria educacional de todos, ainda que em algumas 

escolas esta situação não tenha culminado numa prática institucionalizada.  

 

 DADOS DE 3 ENTREVISTAS 

 Através dos discursos obtidos, percebe-se que a AEE promoveu e/ou consolidou o 

processo de AA, ampliando-o aos domínios e campos do referencial da AEE e influenciou 

a constituição das equipas de autoavaliação, promovendo processos de reflexão interna;  

 Infere-se que existe uma atenção focalizada na definição das metas a atingir e uma 

coresponsabilização da comunidade escolar na definição das mesmas;  

 Existe uma monitorização do projeto educativo e uma das grandes vantagens 

apontadas ao programa TEIP prende-se com a disponibilidade de recursos (humanos e 

materiais) que apoiam estes processos de monitorização/AA e a existência de elemento 

externo (consultor/a) que apoie processos de monitorização/autoavaliação;  

 Infere-se a necessidade de existir um processo de AEE mais continuado e o apoio de 

um elemento externo que facilite a construção e a execução dos planos de melhoria;  

 Percebe-se que a justiça associada à equidade está presente na reflexão da diretora e 

das coordenadoras acerca do currículo e da sua adaptação às necessidades dos alunos, 

sendo que é dada bastante importância, quer à existência de elementos externos que 

apoiem processos de AA das escolas, quer à existência de um acompanhamento à 

execução do plano de melhoria das escolas resultante da AEE.  
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Avaliação externa e autoavaliação das escolas: que influências? | Preciosa 

Fernandes, Carlinda Leite, Carla Figueiredo e Marta Sampaio 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO… 

 

 Contextualizando a problemática 

 Procedimentos Metodológicos 

 Apresentação de Dados; 

 Conclusões; 

 Referências Bibliográficas. 

 

 

CONTEXTUALIZANDO A PROBLEMÁTICA… 
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METODOLOGIA 

 

 
 

 

APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 

Categorias e subcategorias de análise 
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POSIÇÃO DOS DIRETORES EM RELAÇÃO À AUTOAVALIAÇÃO 
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ALGUMAS CONCLUSÕES… 

 

Os resultados revelam a existência de uma relação entre os referentes seguidos na AE e 

procedimentos de AA nos dois Agrupamentos (sendo essa relação mais evidente no A2) 

No caso do A1 existem práticas de autoavaliação que têm vindo a consolidar-se como apoio de 

especialistas externos (UMinho) na linha do que Bolívar (2003) define como promotores de 

desenvolvimento; ou de um “amigo crítico” (Leite, 2002; Swaffield & MacBeath, 2005; 

(LIDERANÇA DE CONTINUIDADE). Todavia, face à classificação obtida no 2º ciclo de avaliação, 

as práticas de autoavaliação foram-se aproximando dos referentes da AEE, implementando 

ações mais dirigidas para a melhoria dos resultados académicos dos alunos. 

No caso do Agrupamento 2, as práticas de autoavaliação de correm também das classificações 

obtidas no 1º ciclo de avaliação. Coincidindo como início de mandato do Diretor, as ações 

implementadas foram, desde então, canalizadas para a melhoria dos resultados dos alunos. 

São utlizados processos de monitorização sistemática desses resultados, desenvolvidos sob a 

coordenação do Diretor. 

 

 

EM SÍNTESE... 

 

Os dados revelam uma certa coerência como que a literatura e a produção científica têm 

sustentado sobre a complementaridade e inter influência entre a AEE e a AAE. Isto é, 

corroboram a ideia de que as funções associadas à avaliação externa – accountability e 

melhoria – não a isentam de uma imprescindível complementaridade comosprocessos de 

autoavaliação, entendida como crucial para a melhoria da qualidade da educação (Devos & 

Verhoeven, 2003; Reezigt & Creemers, 2005; Brauckmann & Pashiardis, 2010; Quintas & 

Vitorino, 2013). 

Igualmente parecem validar o pressuposto de que a avaliação das escolas, nesta dupla 

orientação, se constitui num dispositivo empoderador dos contextos e dos atores escolares e 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

219 
 

potenciador de processos formativos mais enriquecedores (Meuret & Morlaix, 2003; Ehren & 

Visscher, 2006; Brauckmann & Pashiardis, 2010). 
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QUESTÕES DA INVESTIGAÇÃO 

 

 
 

OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 
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PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 
 
ETAPAS E FASES DE INVESTIGAÇÃO 
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RECOLHA DE DADOS 

 

 
 

 

CARATERIZAÇÃO DAS UGE ANALISADAS E DOS PARTICIPANTES 
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CARATERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE AUTOAVALIAÇÃO ASSUMIDAS PELAS UGE ESTUDADAS 

 

 
 

 
As práticas de autoavaliação - ANTERIORES À AVALIAÇÃO EXTERNA 
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As práticas de autoavaliação - APÓS A AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 
 

 

Fatores que DIFICULTARAM a implementação de práticas sistematizadas 

 

 
 

 

Fatores que FACILITARAM a implementação de práticas sistematizadas 

 

- As LIDERANÇAS capazes de planear e coordenar o processo, rentabilizar recursos e 

sensibilizar/ motivar para a AA 

 

- A constituição de EQUIPAS DE AUTOAVALIAÇÃO com formação na área e capacidade, 

motivação e disponibilidade para a tarefa 
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- O ENVOLVIMENTO E A PARTICIPAÇÃO ATIVA DA COMUNIDADE no processo 

 

- Bom CLIMA DE ESCOLA 

 

-PARTILHA de saberes e experiências ENTRE ESCOLAS/Divulgação de boas práticas 

 

- Apoio/parecer de ENTIDADES OU PERITOS EXTERNOS, especializados na área 

 

- PROGRAMA DA AEE                    Obrigatoriedade da AA 

 

 

 

As boas práticas de autoavaliação 

 

Outras… 

 

 Procedimentos e metodologias adotados 

(que facilitem a recolha de dados e garantam taxas de retorno elevadas)  

 Modelo perseguido 

(contemplando a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem) 

 Desburocratização e transparência de procedimentos 

 

 

REFLEXÕES FINAIS 

 

A AEE despertou as escolas (ou alguns dos seus principais atores) para a importância da 

autoavaliação institucional e tem imprimido algum ritmo e intencionalidade aos processos, 

estimulando a sua melhoria 

 

- Entre avanços e recuos, as escolas, encontrando-se ainda NUMA FASE DE EXPLORAÇÃO, têm 

dado forma à autoavaliação mais na vertente de melhor instrumento para se conhecer a 

realidade organizacional do que instrumento de excelência para uma melhoria contínua  

- As escolas têm assumido uma postura de organização aprendente, melhorando os seus 

desempenhos, embora não estejam ainda devidamente preparadas para construir uma 

autoavaliação eficaz 

- Os resultados  alcançados têm sido condicionados quer pela forma como as escolas têm 

conduzido o processo, quer pela forma como as comunidades o percecionam 

 

Assim, consideramos importante e necessário REINVENTAR 

FORMAS DE APOIO ÀS ESCOLAS para que estas possam implementar práticas avaliativas 

potenciadoras da qualidade desejada 
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MECANISMOS DE INCENTIVO E APOIO NA CONSTRUÇÃO DE UMA AA COM SENTIDO 

 
 

 

MECANISMOS DE INCENTIVO E APOIO NA CONSTRUÇÃO DE UMA AA COM SENTIDO 
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É necessário apostar, com firmeza e convicção, na IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA 

INOVADORA enquanto mecanismo de incentivo e apoio às escolas que, otimizando 

oportunidades na minimização dos constrangimentos, seja capaz de conduzir as escolas ao 

desenvolvimento organizacional necessário para a CONSTRUÇÃO DE UMA AUTOAVALIAÇÃO 

COM SENTIDO, promotora da melhoria da qualidade desejada.  
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 Análise dos Contraditórios V.

 

Os Contraditórios são um componente do processo de AEE que permite às Escolas contrapor e 

discutir o exercício de AE de que foram alvo. São um exercício prático de uma epistemologia 

de controvérsias que dá ao observado a possibilidade de discutir as condições e os juízos de 

que foram alvo. Analisá-los foi uma decisão incontornável para apreciar o modelo bem como a 

sua fiabilidade.   
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Os contraditórios na AEE. Consensos e divergências | Isabel Fialho, José 

Saragoça, Maria José Silvestre, Maria da Conceição Matos, Ana Paula Correia e 

Sónia Gomes9 

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

                                                           
9
 Este trabalho é financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Fatores de 

Competitividade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia no âmbito do projeto PTDC/CPE-CED/116674/2010. 
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1. MODELO DE AVALIAÇÃO  
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SÍNTESE 

 

 

 

 Em ambos os Ciclos avaliativos, o número de Contraditórios que apresentam referências de 

concordância implícita com o modelo e reconhecimento de vantagens é idêntico (13 no 1º 

Ciclo e no 2º Ciclo). Idêntica situação se verifica com o número de Contraditórios que 

apresentam referências de discordância implícita com o modelo e reconhecimento de 

desvantagens (12 no 1º Ciclo e no 2º Ciclo).  

 As vantagens mais expressivas em ambos os Ciclos avaliativos apontam para uma maior 

oportunidade de aprendizagem, reflexão e autocrítica. 

 As desvantagens mais expressivas em ambos os Ciclos apontam para o facto de o modelo 

ignorar as variáveis externas à atividade da escola. 

 No  2º Ciclo surgem, entre as  desvantagens mais expressivas,  as referências a que o 

cálculo do valor esperado não valoriza o desempenho real da escola e à  ausência de uma 

relação comparativa com a avaliação obtida no 1º Ciclo. 

 

 

 

  

Na análise discursiva dos 69 contraditórios 26 (38%) contêm referências que identificámos 
como concordância implícita com o modelo de AEE e reconhecimento de vantagens 
enquanto 24 (34%) contêm referências que identificámos como discordância implícita com 
o modelo de AEE e reconhecimento de desvantagens. 
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2. NOÇÕES DE AVALIAÇÃO  

 

 
 

SÍNTESE 

  

 

 No 1º ciclo, o número de contraditórios com noções sobre o conceito de avaliação é 

superior ao do 2º ciclo (41% no 1º ciclo e 31% no 2º ciclo).  

 As noções mais expressivas no 1º ciclo apontam para a noção da autoavaliação como 

instrumento de autorregulação e melhoria, para a avaliação como um instrumento 

orientador da reflexão interna, para o caráter formativo da avaliação externa e para a 

relação de complementaridade entre a avaliação externa e a interna. 

 No 2º ciclo as noções mais expressivas apontam para o caráter formativo da avaliação 

externa e para a relação de complementaridade entre a avaliação externa e a interna. 

 

Na análise discursiva dos 69 contraditórios apenas 28 (41%) contêm algumas referências 
que identificámos como noções de avaliação. 
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3. SUBJETIVIDADE DOS AVALIADORES 

 
 

Afirmação implícita de atribuição de classificações na base da opinião dos avaliadores 

 
 

Afirmação explícita de atribuição de classificações na base da opinião dos avaliadores 
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SÍNTESE 

 

 

 verifica-se uma diminuição das  afirmações explícitas de atribuição de classificações na 

base da opinião dos avaliadores, quando se comparam os Contraditórios do 1º Ciclo 

avaliativo com os do 2º Ciclo avaliativo; 

 Nos segmentos discursivos argumentativos (expressões e/ou frases que afirmam 

explícita ou implicitamente a atribuição de classificações na base da opinião dos 

avaliadores, predominam as afirmações de discordância, as criticas à falta de rigor, a 

comparação com os resultados obtidos por outras escolas, as perguntas retóricas e 

as expressões de desconhecimento dos critérios avaliativos 

 

 

4. DISCORDÂNCIA COM A AVALIAÇÃO REALIZADA 

 
  

A Análise de Conteúdo dos 69 Contraditórios analisados  revela uma tendência de aumento 
da credibilidade dos avaliadores, do 1.º  para o 2.º ciclo avaliativo:  
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SÍNTESE 

 

 

Contudo, um olhar interpretativo mais fino permite verificar que: 

 Enquanto que no 1.º ciclo as classificações do domínio Resultados foram as mais 

contestadas, no 2.º ciclo, foram as classificação na Prestação do Serviço Educativo;  

  as unidades de gestão com classificações mais baixas são as que mais contestam as 

classificações obtidas, em ambos os Ciclos da AEE; 

  os domínios do referencial de avaliação evidenciam uma descida de contestações 

das classificações obtidas, do 1º para o 2º Ciclo da AEE.   

 

 

5. IMPACTO E EFEITOS DO RELATÓRIO NA ESCOLA 

 

  

A análise dos 69 Contraditórios  revela que 64% dos contraditórios apresentam discordância, 
relativamente às classificações obtidas. 
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IMPACTO/EFEITOS POSITIVOS 
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IMPACTO/EFEITOS NEGATIVOS 

 
 

SÍNTESE 

 

 Essas referências são realizadas na mesma proporção por escolas com “classificação 

mais baixa” e escolas com “classificação mais alta”; 

  “Promoção da Reflexão Interna” é, nos Contraditórios, o impacto (na escola) mais 

significativo dos Relatórios da AEE (considerando os 2 Ciclos); 

 As “Oportunidades de melhoria” são o 1º impacto mais referido pelas Escolas 

(considerando os 2 Ciclos);   

 O Relatório da AEE tem como impactos importantes a “motivação dos atores” e a 

“mobilização para a ação coletiva” orientada para melhoria da qualidade; 

 Os impactos negativos do Relatório são residuais (“desmotivação dos atores” e 

“diminuição da imagem externa da escola/AE”). 

 

Os impactos do Relatório nas Escola são mais “visíveis” no 2º Ciclo do que no 1º Ciclo de AEE. 

Globalmente, os Contraditórios reconhecem apenas moderadamente impactos dos relatórios 
da AEE nas próprias escolas. 
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7. IMPACTO E EFEITOS NA SALA DE AULA 

 
 

 
 

SÍNTESE 

 

 

• em ambos os Ciclos avaliativos, não existe uma diferença expressiva entre as 

escolas/agrupamentos avaliadas com classificações mais baixas e as que obtiveram 

classificações mais altas, no que concerne à expressão da intenção de proceder a 

alterações ao nível da sala de aula; 

• relativamente à intenção de implementar mudanças na organização mediante o 

feedback emitido pelos avaliadores externos (sem especificar o tipo de alterações), as 

Os 69 Contraditórios analisados descortinam muito pouco sobre as (possíveis) mudanças em 
contexto de sala de aula:  
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escolas/agrupamentos com níveis mais baixos de classificação no 1º Ciclo da AEE 

expressam-no em maior número nos seus Contraditórios, verificando-se a tendência 

contrária no 2º Ciclo avaliativo, cabendo esse papel às escolas/agrupamentos com 

níveis mais altos de classificação. 

 

 

8. CONSEQUÊNCIAS DO CONTRADITÓRIO  
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SÍNTESE 

 

  

 As asserções que colaboraram para esta categoria não demonstram, inequivocamente, 

que os agrupamentos/escola tenham a perceção exata das consequências do 

contraditório. 

 No 1º ciclo de avaliação foram as escolas/agrupamentos com as classificações mais 

altas que referiram com mais frequência que o contraditório é um direito que deve 

ser exercido. No 2º ciclo esta diferença foi esbatida, pois 72% dos contraditórios 

analisados referem este dever e direito. 

 Em ambos os ciclos as discordâncias com as conclusões do relatório são em maior 

número do que as concordâncias, mas não se pode afirmar que é expressiva esta 

subcategoria. 

 

 

9. IDONEIDADE DOS AVALIADORES  

 
 

 

 

Dos 69 Contraditórios analisados 51 contribuíram para as unidades de registo encontradas 
para esta categoria 
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SÍNTESE 

 

 A idoneidade dos avaliadores não foi uma categoria com grande expressividade nos 

contraditórios analisados.  

 Foi registado que a avaliação externa ocorreu num clima de franca colaboração, de 

grande dedicação e de profissionalismo, contudo estas referências não são em número 

muito significativo (26%). 

 Os comentários negativos relativos ao rigor (25%) com que ocorreu este processo 

situam-se na crítica ao relatório referindo que estes contêm imprecisões, inverdades e 

contradições. 

 É de referir também que alguns contraditórios, demonstram com acuidade o 

sentimento de gratidão (11), pelo trabalho desenvolvido pela equipa de avaliação e o 

sentimento de injustiça (5) pelos resultados apresentados no relatório. 

 

10. SUGESTÕES DE MELHORIA AO MODELO DE AEE 

 

Dos 69 Contraditórios analisados apenas 47 (68%) contribuíram para as unidades de registo 
encontradas para esta categoria 
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SÍNTESE 

 

 

 Em ambos os Ciclos avaliativos, o número de Contraditórios com sugestões de 

melhoria foi próximo (oito no 1º Ciclo e sete no 2º Ciclo). Os Contraditórios das escolas 

Na análise discursiva dos 69 contraditórios apenas 15 (22%) contêm algumas referências que 
identificámos como sugestões implícitas ao modelo de AEE. 
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com classificações mais baixas apresentam mais sugestões de melhoria (11 

Contraditórios) do que os Contraditórios das escolas com classificações mais elevadas 

(4 Contraditórios). 

 As sugestões mais expressivas em ambos os Ciclos apontam para a necessidade de 

aumentar o tempo disponível para a recolha de  informação e de maior valorização 

das variáveis contextuais da escola.  

 No 2º Ciclo avaliativo surgem dois tipos de sugestões que decorrem das alterações 

ocorridas no modelo e que se prendem com: os procedimentos na seleção da amostra 

e na interpretação dos dados recolhidos através dos Questionários; a transparência e 

divulgação atempada dos indicadores de referência usados na avaliação dos 

resultados escolares. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• Categorias de análise mais referenciadas: “Consequências do Contraditório” e 

“Modelo de Avaliação” usado pela IGE/IGEC; 

• Cerca de 1/5 dos contraditórios refere sugestões de melhoria do «Modelo da AEE»; 

• um pouco mais de 1/3 dos contraditórios manifesta concordância global sobre o 

«modelo de avaliação»… = mesma % que os que manifestam discordância; 

• 64% dos contraditórios apresentam discordância relativamente às classificações 

obtidas (no 1.º ciclo as classificações do domínio Resultados foram as mais 

contestadas; no 2.º ciclo, foram as classificações no domínio Prestação do Serviço 

Educativo); 

• Os Contraditórios salientam mais impactos positivos (do Relatório IGE/IGEC na escola) 

do que impactos negativos (residualmente referidos); 

• Cerca de metade dos contraditórios (48%) referem a intenção dos atores procederem 

a mudanças… mas é residual o número que refere essas mudanças ao nível da sala de 

aula; 

• Mais de metade (57%) dos contraditórios revela consciência das escolas sobre as 

consequências do Relatório; 

• Regra geral, a idoneidade dos avaliadores não é questionada; 

• Cerca de ¼ dos contraditórios assinala o profissionalismo (26%) e o rigor dos 

inspetores (23%). 

 

 

MAIORES CONCORDÂNCIAS / VANTAGENS 

 

• Oportunidade de melhoria, aprendizagem, reflexão interna, autocrítica, autoavaliação 

das escolas; 

• Carácter formativo da avaliação externa  o Relatório AEE como instrumento 

potenciador de autorregulação e de melhoria contínua; 

• Profissionalismo da Equipa AEE. 
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MAIORES DISCORDÂNCIAS / DESVANTAGENS 

 

• É no domínio da Liderança e Gestão que, em ambos os ciclos, maior número de 

discordâncias são assinaladas (83% dos contraditórios no 1º Ciclo e 70% no 2º Ciclo);  

• O Relatório IGEC ignora as variáveis externas à atividade da escola; 

• O cálculo do valor esperado não valoriza o desempenho real da escola (2º ciclo); 

• Ausência de uma relação comparativa com a avaliação obtida no 1º Ciclo; 

• Atribuição de classificações na base da opinião dos avaliadores; (diminuição do 1º para 

o 2º ciclo)  

 

 

SUGESTÕES MAIS SIGNIFICATIVAS apresentadas nos contraditórios: 

(em número pouco expressivo) 

 

• No 1º ciclo: 

 “aumento do tempo disponível para a recolha de informação” (11%);  

 

• No 2º ciclo: 

 “clarificação de procedimentos no uso dos Questionários” 

 “divulgação dos referentes usados na avaliação dos resultados” (13%, em 

ambas).  
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RESUMO 

 

A tarefa de investigação corresponde a um estudo empírico sobre os contraditórios, elaborados 

pelas escolas, em função dos relatórios externos de avaliação, de 2006/07 a 2011/12, 

abrangendo o 1º ciclo e o 1º ano do 2º ciclo de implementação do modelo da IGEC. Depois de 

uma introdução, com a referência de questões relativas à localização do contraditório no 

processo de avaliação interna, focando-se que o modelo não está a ser concretizado na sua 

plenitude, pois o recurso é inconsequente em termos avaliativos, são abordados dois pontos 

essenciais, no período de 2006/7 a 2011/12: análise global dos contraditórios, com a 

identificação de três tendências estatísticas; análise quantitativa e qualitativa dos contraditórios, 

tendo como variáveis de estudo o modelo de avaliação, a discordância relativamente ao relatório 

e aos seus conteúdos de factos e de interpretação, o tempo de presença dos avaliadores na 

escola, o impacto do relatório na escola e na comunidade, a tipologia do relatório, a idoneidade 

dos avaliadores e, por último, as anotações propostas para a melhoria do modelo. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a apresentação e descrição do projeto de investigação, e seguindo o anexo 2 

(research development), o primeiro estudo empírico consiste na análise nacional dos 

contraditórios do 1º ciclo de avaliação, tendo por base os contraditórios elaborados pelas 

escolas e publicados, juntamente com os relatórios, na página Web da Inspeção Geral da 

Educação e Ciência (IGEC11). Porém, esta tarefa inclui, de igual modo, os relatórios do 1º ano 

do 2º ciclo, sendo sucessivamente atualizado nos dois próximos anos do projeto.  

No quadro de referência do modelo (IGE, 2009), as escolas, depois de receberem os relatórios 

de avaliação, “dispõem de um prazo (no mínimo de 15 dias úteis) para apresentar 

contraditório”, não sendo apresentado qualquer modelo ou limite de páginas. Decorrendo de 

uma análise apreciativa dos avaliadores, o contraditório é considerado nos aspetos factuais, e 

não propriamente no que é considerado juízo valorativo, correspondendo a uma possível 

discordância improdutiva, já que a instância de recurso jamais veio a ser instituída como 

organismo independente12. Segundo o modelo, os recursos deveriam ser avaliados por “uma 

                                                           
10

 Este trabalho é financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Fatores de 
Competitividade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia no âmbito do projeto PTDC/CPE-CED/116674/2010. 
11

 Pela lei orgânica, de 2012, a Inspeção-geral da Educação (IGE) passa a designar-se Inspeção-geral da 
Educação e Ciência (IGEC). 
12

 A partir de 2009/10, a escola, em caso de discordância com a classificação, para além do 
contraditório, pode submeter um recurso. A comissão de recurso, que funciona no interior da Inspeção, 
sem qualquer independência funcional, pode decidir pela manutenção das classificações ou ordenar a 
repetição total ou parcial do procedimento de avaliação externa. Neste caso, o recurso é de natureza 



Análise dos Contraditórios 

250 
 

Comissão de Recurso da Avaliação Externa das Escolas, [que] aprecia os recursos apresentados 

pelos diretores de agrupamentos de escolas ou de escolas não agrupadas. Esta comissão é 

composta por três elementos, sendo um designado pelo membro do governo responsável pela 

área da educação, que preside, outro pelo Inspetor-geral da educação e o terceiro designado 

pelo Conselho de Escolas (cf. Despacho da Ministra da Edução, de 25 de setembro de 2009) 

(IGE, 2009).  

Tal omissão foi salientada pelo Conselho Nacional de Educação (2010, pp. 9-10); cujo parecer 

tece “críticas à forma como o contraditório está organizado e à ausência de mecanismos de 

recurso”, pelo que não só “os atuais limites do contraditório turvam a leitura que o público 

pode fazer da realidade do estabelecimento de ensino”, como também o “atual processo do 

contraditório deve ser profundamente revisto”. Num documento de transição, em que é feito 

o balanço do 1º ciclo são apresentadas propostas de enquadramento do 2º ciclo, a IGE (2011, 

p. 55) apresenta, de novo, a instância de recurso, no entendimento de que “as consequências 

da avaliação externa, designadamente as que decorrem da atribuição de classificações, 

justificam a definição de procedimentos específicos que acautelem a possibilidade de recurso 

por parte das escolas, em circunstâncias específicas e previsivelmente limitadas”, o que, na 

prática, “suspende a publicação do relatório. A entidade que tiver o encargo de apreciar o 

recurso pode propor ao membro do governo responsável pela área da educação a 

manutenção das conclusões da avaliação, designadamente das classificações atribuídas, ou a 

repetição total ou parcial do procedimento de avaliação externa” (Ibid., p. 56). Ainda sobre 

procedimentos relativos ao contraditório, a IGE esclarece de modo mais assertivo alguns 

procedimentos: “recebido o relatório, a escola pode apresentar, no prazo de quinze dias úteis, 

o seu contraditório. Analisado este, a equipa de avaliação, além de introduzir no relatório as 

alterações que considere adequadas – o que pode abranger a alteração das classificações 

atribuídas, elabora uma resposta que acompanhará o envio da versão final do relatório ao 

presidente do Conselho Geral e ao diretor da escola. Posteriormente, essa versão final será 

divulgada na página da IGE junto com o contraditório e com a respetiva resposta da equipa” 

(Ibid., p. 55).  

Da análise dos documentos de orientação do modelo, complementados pelos pareceres do 

CNE, observa-se que o modelo não foi totalmente implementado, tendo ficado na intenção, 

publicamente registada num despacho ministerial, a criação de uma instância de recurso. De 

todos os contraditórios elaborados, apenas um seguiu a tramitação do recurso, observando-se 

que os seus fundamentos discordantes não foram aceites pela tutela em termos de alteração 

da classificação atribuída aos domínios. Mesmo assim, trata-se de um processo oculto, pois na 

página da Inspeção é apresentado o relatório, o contraditório e a resposta ao contraditório, 

sem a inclusão de qualquer referência ao recurso.  

De todos os contraditórios apresentados, nos seis primeiros anos do modelo de avaliação, em 

apenas um caso se verificou a alteração da classificação, num dos domínios, facto que se 

registou no ano letivo 2011/12, na região centro. De resto, o que comprova a quase nula 

eficácia dos contraditórios, as classificações nos domínios foram mantidas pelos avaliadores, 

                                                                                                                                                                          
hierárquica, sendo dirigido à tutela administrativa da escola, não existindo, por isso, nem 
distanciamento administrativo, nem independência do decisor sobre o recurso. Esta situação revela a 
omnipresença da Inspeção no modelo de avaliação, sendo, simultaneamente, responsável pela 
construção do modelo, pela avaliação e pelo julgamento do recurso.  
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ainda que, em casos também pontuais, tivessem sido apresentadas frases corretivas do 

relatório inicial. 

 

 

1. ANÁLISE GLOBAL DOS CONTRADITÓRIOS (2006/7-2011/12) 

 

A partir dos contraditórios elaborados pelas escolas, nos primeiros seis anos de 

implementação do modelo de avaliação externa de escolas do ensino não superior (N=434) e 

da sua análise estatística, tendo em consideração os relatórios (N=1338) (Quadro I) 

 

Quadro I – Total de Relatórios (R) e Contraditórios (R) dos  1º ciclo de avaliação externa 

de escolas. 

Ano/ 

Região 

Norte Centro Lisboa e 

Vale 

do Tejo 

Alentejo e 

Algarve 

Total 

R C R C R C R C R/C 

2006/7 33 14 19 10 29 13 19 11 100/48 

2007/08 104 33 47 29 80 22 42 24 273/108 

2008/09  102 16 57 11 89 36 39 19 287/82 

2009/10  102 24 63 19 93 28 42 10 300/81 

2010/11 40 16 35 10 58 19 14 4 147/49 

2011/12 84 22 42 9 72 23 33 12 231/66 

Total  465 125 263 88 421 141 189 80 1338/434 

Fonte: IGEC (2013)
13

. 

 

há três conclusões gerais que, pelos resultados das frequências, podem ser enunciadas:  

i)  No cálculo do rácio relatório/contraditório, 32,43% das escolas avaliadas 

apresentaram contraditório. Dos 1338 relatórios foram elaborados 434 

contraditórios, sendo que a percentagem 1º ano do 2º ciclo (28,57%) é inferior à 

percentagem dos quatro anos do 1º ciclo (33,24%). 

ii) Há uma proporcionalidade quase inversa dos contraditórios relativamente aos 

relatórios, na medida em que se regista a tendência para as regiões com menos 

relatórios apresentarem contraditórios (Gráfico 1): Alentejo e Algarve (42,32%); 

Lisboa e Vale do Tejo (33,49%); Centro (33,46%); Norte (26,88%). 

                                                           
13

 Dados da página web da IGEC -  http://www.ige.min-edu.pt/ - Consulta em março de 2013.  
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iii) A apresentação dos contraditórios diminui à medida que é generalizada e 

consolidada a avaliação externa (Gráfico 2), sendo notória esta tendência nos 

primeiros quatro anos do 1º ciclo, com exceção do último ano (2010/11), sendo que 

o resultado do 1º ano do 2º ciclo (2011/12) aproxima-se dos resultados de 2008/09 e 

2009/10.  

 

 

 

 

2. ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CONTRADITÓRIOS (2006/7-2011/12) 

 

Numa análise mais pormenorizada, e depois da leitura dos 434 contraditórios, e utilizando-se 

tabelas de frequência descritivas e realizando-se uma análise de conteúdo exploratória, é 

possível concluir: 

- 67,4% dos contraditórios nada dizem sobre a concordância com modelo de avaliação, 

ainda que 32,6% contraditórios incluam referências sobre a concordância com o 

modelo e/ou reconhecimento de vantagens. Deste modo, considera-se, por exemplo: 
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“uma experiência enriquecedora”; “um valioso instrumento de trabalho”; “um 

instrumento de reflexão” e de “autocrítica”; “uma mais-valia formativa”; “um plano 

de referência para melhorar a qualidade da escola”, “dos serviços prestados” e “da 

procura da qualidade”; “confere sentido de responsabilidade”; “cria oportunidade de 

progressão e melhoria”; “é um bom instrumento de trabalho, potenciador de boas 

práticas”; “sentimo-nos acompanhados, auditados, controlados e, sim, avaliados”; “é 

um instrumento formativo; “há uma visão muito próxima da sua realidade educativa, 

sendo mesmo um excelente documento para uma reflexão profunda”; “bom suporte 

para orientar, consolidar e ampliar a reflexão interna e é um bom indicador para 

delinear melhorias nos diferentes domínios”, “o processo de avaliação externa visa o 

fomento da autoavaliação e resulta numa oportunidade de melhoria para a escola”; 

“é uma oportunidade de aprendizagem e avaliação”, “um processo de avaliação 

externa é uma mais-valia inquestionável para uma organização escolar”.  

No total dos relatórios que evidenciam uma concordância manifesta, o cruzamento 

desta variável com a variável ano letivo revela que é nos 2º, 3º e 4º anos que os 

resultados são mais positivos, com tendência para uma diminuição significativa nos 

últimos dois anos: 2006/07 (15,9%); 2007/08 (29,2%); 2008/09 (22,2%); 2009/10 

(18,1%); 2010/11 (7,0%); 2011/12 (7,6%). 

 Estes dados revelam que a alteração do modelo de avaliação, na passagem do 1º 

para o 2º ciclo, que se verificou em 2011/12, não se reflete nos contraditórios, sendo 

os resultados quase equivalentes  por regiões (Norte: 29,2%; Centro: 18,1%; Lisboa e 

Vale do Tejo: 29,3%; Alentejo e Algarve: 23,4%). 

- 73,1 % dos contraditórios não incluem referências teóricas sobre avaliação e/ou sobre 

a noção de escola como organização aprendente. Dos 6,9% que o fazem, tais 

referências surgem no início do contraditório e funcionam como argumento de 

validação de posições contraditórias, já que se acentua a vertente formativa da 

avaliação, a subjetividade do processo de avaliação, a valorização da autoavaliação, 

bem como a noção de escola como organização que está permanentemente em 

melhoria, pelo que os pontos fracos são oportunidades para a introdução de 

mudanças. 

- Do total dos contraditórios, 67,3% incluem discordâncias sobre a avaliação atribuída a 

um ou mais domínios do modelo, predominando mais do que um domínio; a 

existência de uma discordância não significa que a avaliação tenha sido insuficiente 

ou suficiente, pois há muitas discordâncias quando é atribuído a classificação de Bom 

e/ou Muito Bom a certos domínios. 

Mesmo assim, 32,7% dos contraditórios não contêm discordâncias da classificação 

atribuída em cada um dos domínios, aspeto que será analisado na tipologia dos 

relatórios.  

 - 37,1% dos contraditórios invocam a correção de factos dos relatórios de avaliação, 

sobretudo os que estão relacionados com os resultados e com a caracterização 

socioeconómica da escola. 

 - 73,5% dos contraditórios discordam da interpretação dos avaliadores, sendo o 

domínio mais focado o dos resultados. 

- 6,0 % dos contraditórios fazem referência ao tempo diminuto para a avaliação externa. 

Há referências à necessidade de consultar documentos e de confrontar perspetivas 
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dos elementos dos diferentes painéis. Nalguns contraditórios encontra-se a 

argumentação do CNE (2008), quando no primeiro parecer sobre a avaliação externa, 

fez a recomendação, introduzida em 2009/10, para que se aumentasse o tempo 

previsto para a presença da equipa de avaliação na escola. Mesmo assim, e depois da 

alteração, em que foi acrescentado meio-dia às escolas do ensino básico, o tempo 

ainda é considerado diminuto em três contraditórios apresentados em 2009/10 e 

num em 2011/12. 

- 83,9% dos contraditórios fazem referência à divulgação/análise do relatório na 

escola, havendo referências à comunidade em 16,1% dos contraditórios. Nalguns 

contraditórios é manifesta a discordância pela demora da receção do relatório, sendo 

muito distante, para alguns, o tempo entre a realização da avaliação e a receção na 

escola do relatório; por outro lado, há uma discordância efetiva quando o relatório é 

recebido na escola em julho, o que não permite a sua discussão mais ampla ao nível 

dos órgãos da escola. Sendo uma referência para a escola, o relatório de avaliação 

externa deveria, conforme é sustentado por uma escola na elaboração do 

contraditório, ser “alvo de uma reflexão aprofundada por todos os atores envolvidos 

neste processo, no sentido de definirmos estratégias de intervenção suscetíveis de 

conduzirem a uma melhoria da qualidade dos serviços prestados”. 

- Uma vez que, contrariamente ao relatório de avaliação, não há um modelo para a 

elaboração do contraditório, identifica-se a seguinte tipologia: 32,1% são  

contraditórios minimalistas, isto é, incluem observações, correção de factos em 

diminuto número, comentários, validação da avaliação externa, satisfação para com 

os resultados; 48,3 % são contraditórios reativos moderados, sendo predominante a 

discordância quanto à interpretação de passagens do texto, o pedido de alteração da 

classificação em domínios e fatores, a reposição de interpretações e a justificação 

dos pontos fracos; 19,6% são contraditórios reativos enfáticos, com predomínio da 

ironia, do levantamento de questões, de interrogações frequentes, da exigência de 

recomendações, da retificação dos pontos fracos, da valorização dos pontos fortes, 

da desculpabilização. Por norma, estes contraditórios são extensos (alguns com 40 

páginas) e contém muitos documentos em anexo, tornando-se numa contra-

argumentação, que segue fator por fator e domínio por domínio o relatório de 

avaliação, tal como na chamada de atenção para a contagem dos pontos fortes e dos 

pontos fracos, para a necessidade de ser feita a comparação com outras escolas e 

para a exigência que sejam reconhecidos determinados constrangimentos, por 

exemplo este: “interioridade e desertificação que tornam o meio social e 

culturalmente desfavorecido, com deficit de estímulos, oportunidades de 

enriquecimento científico e cultural e que em última instância se refletem na baixa 

expectativa dos alunos face ao seu desempenho escolar e profissional, traduzido em 

falta de hábitos de estudo/trabalho de construção do conhecimento”. 

 De todos os relatórios analisados, há um que merece ser referido, pois a sua 

elaboração resume-se a esta frase: “face às práticas demonstradas no Relatório de 

Avaliação Externa e às evidências de excelência nele expressas, por que é que não 

obtivemos o Excelente?”. 

- 22,8% dos contraditórios contêm referências positivas sobre os avaliadores, sendo 

mais os casos em que as escolas têm uma perspetiva mais positiva que negativa. Só 
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num ou noutro caso, há uma discordância marcante em relação aos avaliadores, 

sendo meramente pontual o que num relatório é considerado “trabalho deficiente” e 

noutro “excesso de subjetividade”. Na concordância, os contraditórios realçam o 

“clima de sinceridade e cordialidade”, o “profissionalismo e simpatia”, afabilidade”, a 

“atitude de profissionalismo e compreensão”, a “postura construtiva”, a “ atitude de 

disponibilidade e de abertura”, a “atitude positiva, empática e construtiva” e “foi um 

prazer atender uma equipa que se preocupou em recolher com seriedade todos os 

elementos que pudessem contribuir para uma apreciação o mais fiel possível da 

realidade da nossa escola”. A denominação da equipa de avaliação nos contraditórios 

inclui, por vezes, a referência à “equipa inspetiva”, equiparando-se o avaliador 

externo a um inspetor. Num dos relatórios é apresentada a argumentação que a 

existência de uma avaliação externa das escolas supervisionada pela IGE é preferível 

a uma avaliação que fosse da responsabilidade de empresas.  

- 6,9% dos contraditórios incluem anotações relativamente à melhoria do modelo, 

nomeadamente: a) constituição e representatividade dos painéis (por um lado, 

reclama-se que há escolas que fazem um trabalho prévio com os elementos dos 

painéis, por outro, critica-se o excesso de linguagem de alguns membros e o seu 

desconhecimento da realidade escolar). Também é afirmado que ao basear-se 

predominantemente nos dados dos painéis, a avaliação revela a” opinião de alguns” 

e não a “de muitos”, contribuindo para que seja uma avaliação testemunhal; b) 

clarificação dos critérios de avaliação, não sendo claro o entendimento sobre o que 

representa ter pontos fortes e pontos fracos no relatório, já que nem sempre uma 

maioria de pontos fracos, na argumentação presente nos contraditórios, é suficiente 

para a obtenção do Muito Bom ou do Bom; c) necessidade que os indicadores sejam 

claros, precisos e mensuráveis, de modo que seja possível a quantificação e o 

conhecimento das classificações por fatores; d) multiplicidade das equipas de 

avaliação como fator de introdução de divergências, mais ainda quando há uma 

comparação entre os resultados obtidos pelas escolas, reconhecendo-se num 

relatório que tal multiplicidade das equipas de avaliação externa a nível nacional não 

contribui para uma equidade e objetividade a nível de procedimentos e resultados, o 

que se traduz de forma subjetiva na classificação/avaliação final”; e) recomendação 

para que a avaliação das escolas do concelho seja realizada pela mesma equipa; f) 

leitura fria dos números dos resultados das aprendizagens, mormente dos resultados 

nacionais derivados dos exames e das provas de aferição; g) existência de um modelo 

não flexível, direcionado para uma escola-tipo; h) indicadores ilegítimos (por 

exemplo, acompanhamento da prática letiva) porque não suportados na produção 

normativa; i) registos negativistas, acentuando-se os pontos fracos, entretanto 

substituídos, no 2º ciclo, por aspetos que carecem de melhoria; j) visão 

compartimentada, tendencialmente “impressionista”; l) indefinição do período de 

avaliação, desconhecendo as escolas se o tempo pelo qual estão a ser objeto de 

avaliação corresponde a dois, três ou 4 anos; m) necessidade de clarificação do valor 

esperado, sobretudo do modo como é calculado e como se faz a sua leitura em 

função dos resultados; n) necessidade de introduzir nos relatórios do 2º ciclo de 
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avaliação uma análise diacrónica, em linha com a avaliação da escola realizada no 1º 

ciclo. 
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Contraditórios | José A. Pacheco 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

TAREFAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

 Quadro teórico/conceptual  

 Análise dos Relatórios  

 Análise dos Contraditórios 

 Inquérito por questionário (nacional) a Diretores 

 Estudos de caso  

 Página web  

 Seminários 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 Tarefas: análise dos contraditórios de 2006/2007 a 2013/14 

 
Tarefas de investigação 

 
Análise dos Contraditórios  

 
Fonte: IGEC (2015)* 

 

29,7% das escolas avaliadas apresentaram contraditório 

 

2006/2011: 33,2% 

2011/2014: 22,1% 
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Relatórios/Contraditórios por anos de avaliação externa de escolas 

 

 
 

 

% absoluta de Contraditórios por anos de avaliação externa de escolas 

 

 
 

 

Distribuição dos Contraditórios por área territorial da IGEC 

 

Não há uma proporcionalidade direta entre relatórios e contraditórios produzidos no âmbito 

das três áreas territoriais:  

 Sul (33,9%) 

 Centro (29,6%) 

 Norte (24,5%) 
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Concordância com o modelo de avaliação 

 

 
 

 

Tipologia de Contraditórios 

 

31,4% - minimalistas  

50,7% - reativos moderados 

17,9% - criativos enfáticos 

 

 

 

“Face às práticas demonstradas no relatório de avaliação externa e às evidências de excelência 

nele expressas, por que é que não obtivemos o Excelente?”. 
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 AEE – Impacto e efeitos (estudos empíricos) VI.

 

O capítulo que segue é o núcleo fundamental do projeto, porquanto trata da apresentação 

empírica dos dados recolhidos e da sua discussão. Distribui-se pelas duas dimensões que 

foram utilizadas para tratar os dados: a partir do terreno e dos casos, ou olhando a paisagem.  

 

 

VI.1. Nos casos 
 

Como é que uma escola percebe e reage ao exercício da AEE? Estudar os efeitos da AEE na 

realidade intransmissível de cada escola foi o propósito de uma série de pequenos estudos e 

relatos que foram sendo apresentados nos seminários do AEEENS a que neste capítulo se dá 

espaço. Para além disso, e como cada equipa ficou encarregue de fazer dois estudos de caso 

que foram selecionados entre os que desceram e subiram as suas classificações do 1º para o 2º 

exercício da AEE, e em todas as regiões do país, pelo menos dois dos textos correspondem a 

este mandato.  
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 “Retrato” do Agrupamento de Escolas João Roiz | Reiner Hildebrandt-

Stramann, António Faustino, Diogo Almeida, Nelson Heleno, Rui Couto, Carlos 

Nabais, Cláudio Lopes & Diogo Pita  

 

Seminário Porto 

2012 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o início do século que existe em vários países da Europa uma discussão política 

educativa sobre a reforma da Educação, centrada na construção de uma escola (de período) a 

tempo inteiro (integral na Alemanha). Segundo a argumentação, a escola a tempo inteiro é a 

forma apropriada para melhorar os fracos resultados escolares dos alunos, averiguados na 

pesquisa internacional de comparação de resultados PISA. Se os alunos permanecem durante 

o dia inteiro na escola, podem ser fomentados individualmente e com isto os seus resultados 

escolares, em geral, ser melhorados. Além disso, com a introdução da escola a tempo inteiro 

podem ser solucionados problemas sociais como p. ex. a desigualdade social nas possibilidades 

de formação, a compatibilidade do exercício da profissão dos pais e a formação escolar dos 

filhos e sobretudo, também, a incumbência educativa social da escola, por comparação com a 

tradicional escola de meio turno (cf. Allemann-Ghionda, 2009: 198; Holtappels, 2005).  

O espaço de tempo escolar ampliado levanta a questão, de como uma escola, que funciona o 

dia inteiro, conduz a vida e a aprendizagem a um ritmo fomentador para os alunos. Nisso, em 

todos os países se está consciente, que a escola a tempo inteiro não pode ser um 

prolongamento da escola de meio dia, mas antes, tem de se tratar de uma nova conceção de 

escola em funcionamento o dia inteiro (cf. para a Alemanha Höhmann, Holtappels & 

Schnetzer, 2004). 

 

 

QUESTÕES 

 

Do ponto de vista do movimento surge a questão, como o movimento, o jogo e o desporto 

podem ser integrados nesta nova conceção e assim tornar-se uma contribuição autónoma de 

configuração. A partir desta questão deduz-se o seguinte questionamento principal do projeto 

de investigação: 

1. Como as escolas a tempo inteiro na Alemanha e em Portugal conseguem integrar 

movimento, jogo e desporto? 

2. Será que existem especificidades dos países, respetivamente de cultura comuns e 

diferentes? 

As crianças e os jovens querem e precisam movimentar-se. O movimento é para as crianças e 

jovens não só uma necessidade básica antropológica, mas também uma forma básica de 

acesso ao mundo (cf. Hildebrandt-Stramann, 2010). Neste sentido o movimento é um 

elemento importante de configuração da escola a tempo inteiro que se entende também 

como espaço de vida. 
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OBJETIVOS 

 

1. Contribuir para um melhor conhecimento da escola a tempo inteiro em dois países com a 

intenção de comparar resultados internacionais. 

2. Pesquisar o desenvolvimento de escolas a tempo inteiro centradas no tema movimento, 

jogo e desporto. 

3. Pesquisar o significado de movimento, jogo e desporto nas escolas a tempo inteiro de 

Portugal e Alemanha e comparar os dois países. 

4.1. Conhecer o ritmo da jornada escolar nas escolas a tempo inteiro de Portugal e Alemanha. 

4.2. Perceber como se articula a relação entre aprendizagem concentrada e aprendizagem 

“movimentada” nas escolas a tempo inteiro. 

5. Analisar aspetos comuns e específicos da cultura de cada país na configuração do 

movimento, jogo e desporto nas escolas a tempo inteiro. 

6. Desenvolvimento e aplicação de métodos de pesquisa qualitativa (p.e. textosfonte, que 

resultam da triangulação dos diferentes métodos). 

7. Desenvolvimento de retratos escolares, bem como de materiais para apoiar o 

desenvolvimento de escolas e tempo inteiro em que o movimento é o tema central. 

 

 

 
 

 

CAMPOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Numa escola existem muitos diferentes campos de ação, nos quais atividades de movimento 

podem assumir uma importante função de configuração. Na discussão atual sobre movimento 

na escola integral na Alemanha dominam especialmente quatro campos de ação, onde o 

movimento pode ser elemento importante da configuração da cultura escolar: 

• O ritmo do dia escolar – as escolas a tempo inteiro necessitam de um ritmo do dia escolar 

que proporcione uma relação adequada de fomentação de desenvolvimento entre aula e 

tempo livre, promoções e ofertas, trabalho de aprendizagem e pausas, cabeça e físico, de 

manhã e após o meio dia. 

• Ofertas de movimento em cooperação com outras instituições de educação (p. ex. 

instituições extraescolares) – em escolas a tempo inteiro existe uma maior necessidade de 

ofertas de movimento e desporto para o acompanhamento e a formação juvenil fora das 

aulas. 
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• Movimento e espaço e tempo escolar – se os alunos têm de permanecer o dia inteiro na 

escola e ali também se movimentar, então necessitam de espaços de movimento. 

• Movimento e aula/movimento e aprendizagem – o conhecimento de que as configurações 

de ensino baseadas na conexão de movimento e aprendizagem contribuem para a fomentação 

de resultados escolares é o motivo para saber se nas aulas das disciplinas escolares é integrado 

o movimento e assim acontece algo como aprendizagem movimentada (cf. Riegel & 

Hildebrandt-Stramann, 2009). 

 

 

MÉTODOS & INSTRUMENTOS 

 

O objetivo central da pesquisa foi desenvolver “retratos” de movimento na escola (ou retratos 

escolares), baseados nos quatro campos de ação. Para a realização dos “retratos” escolares 

orientados na vida de movimento das crianças foram empregues três processos de 

levantamento de dados: 

1. Entrevistas semi-estruturadas (comp. Flick, 2002, 77 seg.) com diretores de escola, 

professores e alunos para registrar os pontos de vista subjetivos. 

2. Observações (participantes) (comp. Flick, 2002, 137 seg.) durante todo o dia escolar, das 

pausas e intervalos até às aulas e ofertas além das aulas no sentido de descrições de método 

não estandardizadas e 

3. Discussões em grupos com parte do corpo docente em todas as escolas para o 

esclarecimento das posições e pareceres dos grupos em vista do horizonte do questionamento 

da pesquisa, que se manifesta num guia de conversação (comp. Flick, 2002, 116 seg.). 

Para a avaliação das volumosas séries de dados os diferentes tipos de dados têm de combinar 

um com o outro, respetivamente têm de ser triangulados (comp. Flick, 2002, 231 seg.). O 

resultado de tal processo de triangulação será um “texto fonte científico”, que serve por assim 

dizer como base para as demais avaliações dos dados levantados. 

 

 
 

O texto-fonte científico se distingue entre outros pontos por uma 

- seleção de materiais refletida teoricamente baseada em temas diretrizes e 

- a junção de fontes de diferentes origens metodológicas. 

Os “retratos” de escola serão reunidos num texto autónomo, descritivo e discutível, 

tematicamente estruturados na base dos dados do “texto-fonte científico”. Em suma trata-se 

de descrever a realidade das escolas referente às perspetivas de movimento e indicar 

perspetivas de desenvolvimento para uma integração de movimento na respetiva estrutura 

escolar. O “retrato” escolar é estreitamente orientado na escola individual, ele se dirige 

diretamente à escola com a finalidade do aconselhamento e da intervenção. 
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Todas as entrevistas foram gravadas com gravadores audio e depois transcritas. As 

observações foram registadas em notas de campo. Contudo estas notas orientaram-se no guia 

de observação. Independentemente dos problemas ligados às transcrições (comp. Flick, 2002: 

174) e com as notas de campo (comp. Flick, 2002: 171), recebemos através das transcrições e 

da organização textual (a adição) das notas de campo um novo texto e com o novo texto uma 

nova realidade (comp. Flick, 2002: 176). Estes textos são a base para o desenvolvimento do 

texto científico de base, que resulta dos dados organizados segundo os temas dos campos de 

investigação. 

Como fica claro do design da pesquisa tratou-se de uma investigação qualitativa resp. de uma 

investigação que trabalha com métodos qualitativos de levantamento de dados. Estudos 

qualitativos não pretendem representatividade mas encontram o seu valor no quadro dos 

estudos de caso. Por que estudos de casos são muito intensos em relação ao tempo podem ser 

considerados no projeto intercultural somente números limitados de casos. Planeamos a 

comparação na base de duas escolas a tempo inteiro em cada pais. Uma escola deve ser uma 

escola primária. Partimos da opinião que em cada retrato escolar podem ser elaboradas os 

temas centrais de cada escola no quadro do desenvolvimento para uma escola a tempo inteiro 

serem oferecidas como uma perspetiva de desenvolvimento. Cada escola serve como um caso. 

Na pesquisa escolar estudos de caso têm sua posição por um lado entre casos que são 

aproveitáveis didaticamente p.ex. para a legitimação de uma conceção didática ou no outro 

lado para análises de caso cientificamente controlados com a função da configuração de uma 

teoria. 

No projeto participam quatro escolas (duas em cada país). Planeamos quatro entrevistas 

semiestruturadas com os diretores de cada escola, quatro entrevistas semiestruturadas com 

professores da cada escola e quatro entrevistas com alunos, no total 12 entrevistas. 

Planeamos mais duas observações de dia, num total oito dias de observações e mais quatro 

entrevistas em grupos. Quando calculamos para cada entrevista seis páginas transcritas e mais 

ou menos oito para cada dia de observação, chegamos a um total de 96 páginas de entrevistas 

que têm que ser avaliadas e 64 páginas de observações de dia que têm que ser avaliadas, em 

total 160 páginas. 

Este material serve para o “texto-fonte científico” em cima mencionado e os “textos-fonte 

científicos” servem como a base dos retratos escolares. 

 

  



AEE – Efeitos e Impacto | Nos casos 

266 
 

DISCUSSÃO – TEXTO CIENTÍFICO DE FONTE 
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A liderança escolar numa escola privada: Um estudo de caso na região do 

Algarve | Cláudio Galego e Sandra Valadas  

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

REDE ISSPP 

 

ISSPP – International Sucessful School Principal’s Project 

 Encontrar diferenças e/ou semelhanças nos líderes de escolas de sucesso, a partir de 

um conjunto de indicadores comuns e da observação do trabalho desenvolvido. 

 Base de dados exaustiva das características dos líderes escolares de sucesso nas 

escolas do 1º CEB e ES em diferentes ambientes socioeconómicos e em diversos 

países. 

 

 

OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

GERAL 

 Conhecer as práticas de liderança de um diretor de uma instituição de ensino privado, 

em termos de visão estratégica e projetos, parcerias ou soluções implementadas. 

 

ESPECÍFICOS 

 Caracterizar as práticas de liderança; 

 Identificar o que orienta a criação de projetos, parcerias e soluções inovadoras e 

perceber quais se destacam para a obtenção da qualidade e do reconhecimento do 

ensino;  

 Conhecer quais as características e estratégias utilizadas pelo diretor pedagógico para 

o reconhecimento do sucesso da instituição. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Recolha dos dados (fontes) 

- Entrevista semiestruturada 

- Análise documental 

 Objeto de estudo 

- Diretor pedagógico de uma instituição de ensino privado 

 Natureza do estudo 

- Estudo de caso 

- Qualitativo 
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RESULTADOS (CATEGORIZAÇÃO) 

 

 Categorias de análise: 

- Trajetória profissional 

- Perceção da escola 

- Perceção do corpo docente 

- Perceção do ensino particular e cooperativo 

- Sucesso e liderança 

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS / CONCLUSÕES 

 

 
 

Nesta categoria, as conclusões apresentadas, vão de encontro aos sete argumentos 

apresentados por Day, Sammoms, Leithwood, Harris e Hopkins (2006)  (projeto ISSPP) e ainda 

à conceção apresentada por Madsen (2005) sobre líderes de instituições privadas. 
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Estevão (1991; 1998a; 1998b) 

 

 

 

 Cotovio (2004) sublinha que o facto de as escolas do ensino privado escolherem os 

professores, vincula-os à cultura da escola. 

 Formosinho (2000, citado por Cotovio, 2004) defende que o corpo docente do ensino 

privado é tendencionalmente mais estável. 
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 Vários autores (Cotovio, 2004, Estêvão, 1998a, 1998b, Madsen, 2005) defendem os 

pressupostos sobre o ensino particular e cooperativo apresentados pelo entrevistado. 

 

 

Analisado através do reconhecimento das atividades/projetos desenvolvidos e pelos 

resultados de inquéritos de satisfação. 
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Competência do quadro docente da instituição garantida pela continuidade pedagógica, pelo 

controlo pedagógico e pelo processo de seleção. 

 

As práticas pedagógicas promotoras do sucesso são a importância atribuída à componente 

prática, a importância da aquisição de competências sociais e a constante motivação dos 

alunos. 

 

 

 As características enunciadas pelo líder da instituição de ensino privado sobre o estilo 

de liderança são semelhantes às defendidas por Estêvão, 2000a  e por Madsen, 2005 . 
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O processo de AEE: um olhar a partir de uma experiência vivida |Daniela Pinto 

  

Seminário Évora  

2013 

 

Num período em que as instituições escolares assumem crescentes responsabilidades e 

exigências, quer do ponto de vista educativo, quer do ponto de vista social, a avaliação, 

perspetivada numa lógica indutora de melhoria das práticas educativas e organizacionais das 

escolas, assim como, o acompanhamento e apoio a que devem ter acesso, ampliam o seu 

significado e pertinência. A sua relevância é ainda alargada pelas lógicas de autonomia que, do 

ponto de vista discursivo, se pretendem instituir e que potenciam, por um lado, o recurso à 

avaliação e acompanhamento como instrumento de melhoria, mas também como forma de o 

poder central manter a regulação e o controlo das organizações escolares. 

O processo metodológico no qual assenta este trabalho tem por base três vetores principais: a 

dimensão teórica, através de estudos produzidos no âmbito da temática da avaliação de 

escolas; a dimensão legal, através de legislação de referência acerca da avaliação de escolas; e 

a dimensão prática ou contextual, em que se apresentam as reflexões produzidas a partir da 

observação participante efetuada na Delegação Regional do Norte da Inspeção-Geral da 

Educação14 (IGE), no âmbito dos programas de Avaliação Externa das Escolas e de 

Acompanhamento, que permitiu um contacto direto com as práticas e dinâmicas 

institucionais. Os resultados e interrogações produzidas são, assim, reflexo do cruzamento 

destas dimensões. 

A evolução dos processos desenvolvidos pela IGE e, consequentemente, a alteração da sua 

relação com as escolas/agrupamentos, os possíveis impactos da avaliação externa na 

instituição ou desenvolvimento de processos de autoavaliação e as potencialidades que a 

avaliação externa poderá ter na melhoria dos processos educativos são aspetos a ser 

discutidos nesta comunicação, tendo por base uma perspetiva de vivência interna na IGE. 

 

Palavras-chave — Avaliação externa; Autoavaliação; Autonomia; Melhoria. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A avaliação das escolas tem assumido uma grande relevância no panorama educativo, quer 

nos discursos legais, quer nos teóricos. Na estruturação desta comunicação tem-se por base 

uma lógica de avaliação que assenta num contributo para o conhecimento e melhoria das 

práticas educativas. Neste sentido, o principal objetivo desta comunicação é refletir acerca das 

características que a AEE, produzida a partir de um olhar interno de vivência na IGE.  

As reflexões e as interrogações aqui produzidas são elaboradas com recurso a três vetores 

principais: a componente teórica, através de estudos e produzidos no âmbito da temática da 

avaliação de escolas; a dimensão legal, através de legislação de referência acerca da avaliação 

                                                           
14

 Atualmente designada Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

275 
 

de escolas; e a componente prática ou contextual, em que se apresentam algumas reflexões 

suscitadas pela experiência na IGE e pelo contacto com as suas práticas e dinâmicas. 

 

 

2. O ESTUDO 

 

Apesar da crescente importância que a avaliação das escolas tem assumido este parece, no 

entanto, ser um processo ainda com algumas dificuldades de concretização na maioria das 

escolas, justificando-se assim o aprofundamento do estudo neste domínio. Por um lado, a 

avaliação, e principalmente por ser efetuada por uma instituição de cariz inspetivo, acaba, na 

maioria das vezes por ser percecionada mais como um mecanismo de prestação de contas do 

que como um processo de melhoria. Por outro lado, as condições efetivas com que as 

escolas/agrupamentos se confrontam nos seus quotidianos, limitam em grande medida a 

criação de uma verdadeira cultura de avaliação, por falta de tempos e espaços destinados à 

reflexão e partilha de experiências educativas. Parece, portanto, poder afirmar-se que a 

inexistência de uma cultura de avaliação instituída nas organizações escolares, aliada à 

perceção da avaliação como um processo prestação de contas são as condições que parecem 

constituir-se como maiores obstáculos à concretização de uma avaliação que assuma um 

poder transformador.  

Estes constrangimentos parecem indicar o cada vez mais necessário apoio e acompanhamento 

oferecido às escolas/agrupamentos. Desta necessidade resulta a criação, na IGE, de um 

programa específico de Acompanhamento às instituições escolares. Apesar disso, poderemos 

questionar se este tipo de intervenção não poderá desvirtuar as funções de natureza 

reguladora atribuídas a esta instituição. Coloco esta interrogação apoiada por Afonso [1:31] 

quando afirma: «o papel da IGE, enquanto serviço específico de fiscalização e avaliação, não se 

pode confundir com as missões de outras entidades, órgãos ou serviços, nem pode substituir-

se-lhes no exercício de tais missões». Ou seja, os diferentes serviços, órgãos e entidades 

educativas não podem substituir-se mutuamente, mas devem, dentro das suas funções 

específicas, estabelecer uma atuação articulada com vista à identificação de problemas, ao 

apoio e ao acompanhamento das escolas.  

 

 

3. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

3.1 PORQUÊ? 

Nos últimos anos, vários fatores têm justificado a cada vez maior tendência avaliativa nas 

instituições em geral e na escola em particular. Esta orientação para a avaliação institucional 

tem por base um foco de atenção centrado na qualidade, na eficácia e na eficiência das 

instituições, conceitos cada vez mais presentes, quer na literatura científica, quer nos 

documentos legislativos. No que respeita às instituições escolares, esta tendência parece advir 

da maior autonomia que tem vindo a ser outorgada às escolas que impulsionam uma 

crescente responsabilização educativa e social dos estabelecimentos de ensino pelas suas 

práticas e resultados. Assim, pode compreender-se a existência de uma maior pressão 

avaliativa, uma vez que, estando as escolas num plano de autonomia (sempre relativa), têm o 

dever de “prestar contas” ao poder central. Esta “prestação de contas” encontra-se sobretudo 
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ligada à necessidade de «substituição da gestão direta e centralizada dos sistemas públicos 

pela regulação» [2:18].  

Os processos de avaliação, perspetivada no sentido da mudança institucional, são aqueles que 

poderão garantir a maior qualidade e eficácia dos estabelecimentos de ensino. Neste sentido, 

«as práticas de avaliação devem favorecer a abertura da escola a mudanças na sua própria 

organização» [3: 165]. Segundo alguns autores, o objetivo central da avaliação externa é «criar 

uma avaliação independente e profissional de todas as escolas, realizada por uma entidade 

que tenha uma visão nacional daquilo que é possível nas escolas» [4:12].  

O recurso à avaliação externa liga-se também à «necessidade de completar a possível 

justificação que se pode buscar a partir dos resultados da autoavaliação». Isto implica que, 

aquando a avaliação externa exista já uma cultura de autoavaliação estabelecida nas escolas. 

Por outro lado, implica também «uma postura positiva e aberta por parte da escola; se fosse 

ao contrário, o desenvolvimento normal da atividade poderia ficar afetado» [5:40]. No caso 

específico da AEE, para além destes objetivos de carater mais regulador, alia-se também uma 

função de fornecer à escola elementos independentes e objetivos que possam dotar a 

escola/agrupamento de oportunidades de desenvolvimento.     

 

3.2 O QUÊ? 

Em contexto escolar nada do que é avaliado o pode ser separadamente dos restantes 

domínios, pois a escola é um contexto global que não pode ser separado em partes. Sobre o 

mesmo assunto, Santos Guerra [6:34] afirma que «as escolas não podem ser compreendidos 

analisando elemento por elemento, sem ter em conta as inter-relações que os unem e lhes 

dão sentido: relações de uns elementos com os outros e de todos eles com outros elementos 

exteriores». 

Neste sentido, parece ser necessário refletir sobre a forma como a AEE poderá conhecer de 

forma aprofundada a escola avaliada e a forma como este conhecimento pode limitar o poder 

transformativo da avaliação. Isto porque, a escola é reflexo do contexto em que está inserida, 

assim sendo, os problemas e dificuldades, mas também as potencialidades do contexto social e 

cultural em que rodeia cada escola atravessa os seus muros e cruzam-se com os processos 

educativos e de aprendizagem. É esta complexidade, contida em cada contexto, e portanto, 

em cada instituição escolar, que a avaliação deverá captar, para que possa ser efetiva e justa.  

 

3.3 COMO? 

As metodologias utilizadas na intervenção pelo programa de AEE são a análise documental, as 

entrevistas e a observação direta da unidade de gestão (orientada pelo quadro de referência). 

Estes instrumentos de recolha de dados parecem mostrar alguma mudança de perspetiva 

quanto à forma de apropriação da realidade escolar. Isto porque, tal como afirma Santos 

Guerra [6:49], «a natureza dos fenómenos que ocorrem nas escolas é de caráter social. Daí 

que utilizemos enfoques, métodos, instrumentos e análises de caráter qualitativo». 

As entrevistas em painel são realizadas junto dos diferentes agentes educativos e das 

diferentes estruturas da escola. Esta metodologia parece basear-se na perspetiva de que «a 

avaliação externa das escolas deve contar com a valorização dos professores, dos alunos, e dos 

pais que formam a comunidade escolar. A cultura da escola pode ser decifrada pelos membros 

da mesma» [6:48]. 
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3.4 QUE EFEITOS? 

Os efeitos da avaliação poderão/deverão refletir-se a vários níveis, sendo o da melhoria das 

práticas educativas o efeito mais significativo que poderá construir. Assim, sendo que a 

avaliação não poderá existir apenas com a intenção de verificar e informar sobre os resultados 

obtidos pelas escolas/agrupamentos, ela vai além desta função para se estabelecer como uma 

forma transformadora de melhor compreender a educação escolar. No entanto, para que esta 

melhoria se realize é necessário que as escolas/agrupamentos se possam envolver como 

«comunidades autorreflexivas que se responsabilizem pela mudança organizacional, seja 

através da criação das suas próprias dinâmicas de reforma ou da implementação de reformas 

externas com um certo grau de imaginação e criatividade, se adotarem um conjunto de novos 

valores» [3:165]. Para Santos Guerra [6:50], uma avaliação «imposta ou sofrida não terá os 

mesmos resultados», sendo que, «o conhecimento da realidade que se pode conseguir através 

dela será pobre e desvirtuado». Também para Azevedo [2:16], a avaliação imposta 

hierarquicamente «tem fraco poder transformador», pois, por um lado «cria resistências» e 

por outro lado, «não implica os protagonistas e (…) cria o hábito de esperar que as decisões de 

mudança provenham de agentes exteriores». A resistência aqui descrita ocorre por dois 

motivos fundamentais, segundo Marchesi [7:35], «o desconhecimento da escola e o receio que 

suscita nos professores, quando não se vê com clareza quais são as consequências da 

avaliação, ou quando não se está de acordo com elas». 

O facto de resultar da avaliação uma classificação da escola/agrupamento é, neste sentido, 

questionável, uma vez que as práticas de classificação não valorizam a diversidade de 

“qualidades” que podem existir nas instituições escolares. A medição e a avaliação são 

processo distintos, segundo Ruiz (1996), enquanto a medição é um juízo de valor absoluto, um 

momento estanque, a avaliação constitui um juízo de valor relativo, um processo dinâmico, é 

mais extensa que a medição e implica outras coisas, para além de medir e comparar dados 

com os resultados previstos [5:18]. Medir significa quantificar uma determinada situação ou 

acontecimento, desta forma, «a medida é assim uma operação de descrição quantitativa da 

realidade» [8:27]. A avaliação não deverá assim constituir-se como um processo de medida, 

pois «a avaliação entendida como uma simples revisão dos produtos finais perde de vista a 

consideração da instituição escolar como um ecossistema que permite explicar e dar sentido 

ao seu funcionamento e à forma como de desenrolam as suas atividades» [6:32]. 

 

 

4. METODOLOGIA  

 

Este projeto pautou-se pela observação participação na instituição, com particular foco no 

programa de AEE, o que possibilitou a apropriação das dinâmicas da instituição. O trabalho 

quotidiano na instituição foi o fator que permitiu um maior aprofundamento e 

questionamento sobre os processos da instituição. Apesar da importância do trabalho 

quotidiano no contexto, numa fase inicial, a análise documental e legislativa foi também 

fundamental e possibilitou o enquadramento da atuação e ação inspetiva.  

Neste sentido, a observação participante, acompanhada da análise documental e do 

desenvolvimento de diferentes atividades no âmbito do programa de AEE constituíram o 

principal instrumento de recolha dos dados.  
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5. PRINCIPAIS RESULTADOS  

 

5.1. RELAÇÃO ESCOLAS/AGRUPAMENTOS - IGE 

Ao longo do tempo a IGE sofreu diversas alterações nas suas funções. Desde 1771, ano a que 

remonta a história da inspeção do ensino em Portugal, até hoje, as funções da IGE têm sofrido 

várias mudanças. A evolução destas funções parece demonstrar uma crescente abertura para 

processos de cada vez maior proximidade na relação com as instituições escolares, situação 

que passa pelas funções de acompanhamento e apoio, e que antes de 1995 eram 

negligenciadas em função de procedimentos de regulação, de controlo e de âmbito disciplinar.  

Acompanhando esta mudança de atribuições, e sendo influenciada por ela, a relação 

estabelecida entre as escolas/agrupamentos e a IGE está também em transformação. Parece, 

pois, poder afirmar-se que existe hoje uma perspetiva de abertura da IGE às escolas que dá 

origem a uma maior necessidade de as ouvir, oferecendo-lhes oportunidade, de contactar com 

a instituição sempre que necessário ou mesmo de se pronunciarem a desfavor de ação 

inspetiva (por exemplo, os contraditórios, no âmbito da AEE). Assim, podemos afirmar que 

atualmente subsistem e convivem na ação inspetiva desenvolvida pela IGE, uma lógica de 

regulação e uma lógica de acompanhamento e apoio.  

Esta evolução é descrita por Formosinho e Machado [9:23] como um processo de passagem de 

uma atuação centrada num «serviço a uma educação verificável», conceito que segundo os 

autores se relaciona com uma ação que se «centrava, sobretudo, na verificação da 

conformidade dos actos dos professores com os normativos burocráticos definidos», para uma 

atuação em que a IGE «decide ou é solicitada a converter-se num instrumento de apoio à 

autonomia das escolas e à sua avaliação», sendo que a «“educação verificável” daria lugar à 

educação responsabilizável, que acentua já não a verificação da conformidade, mas a 

existência de iniciativa, de projetos, de ação autónoma dentro das escolas, numa lógica de 

diferença e não já numa lógica de uniformidade» [9:23]. Esta situação de mudança e 

transformação nas funções da IGE encontra-se associada, no dizer de Natércio Afonso, ao facto 

de «a IGE, enquanto serviço com responsabilidades de avaliação e fiscalização da educação, 

[dever] adequar-se a este contexto político marcado pela valorização da autonomia e da 

diferenciação das escolas e pelo reforço da capacidade de iniciativa e da responsabilização 

pública dos gestores escolares» [1:30]. 

Em síntese, pode afirmar-se que a IGE tem orientado a sua ação no sentido de uma cada vez 

maior permanência no terreno escolar e, consequentemente, uma cada vez maior 

proximidade às escolas. Esta proximidade, como já foi referido, não se traduz numa 

inviabilização da lógica de regulação, no entanto, a esta tem vindo a ser acrescentada a lógica 

de apoio e suporte ao trabalho de melhoria que as escolas devem realizar.  

Na relação que se estabelece entre as escolas e a IGE parece residir uma certa dualidade, que 

se encontra associada à evolução que vem a ocorrer na instituição. Neste contexto, apesar de 

todas as atividades da IGE terem, por força da sua natureza, uma carga vincadamente 

reguladora, parece começar a existir também uma outra perceção desta instituição, 

conferindo-lhe, simultaneamente, um caráter de apoio à melhoria.  

A maior transparência dos processos desenvolvidos é uma das dimensões que comprova esta 

alteração. Em minha opinião, esta situação pode ser analisada segundo de duas perspetivas 

muito distintas. Uma está ligada a interesses políticos, uma vez que o Estado está interessado 

em mostrar à sociedade em geral que as escolas funcionam de forma adequada, isto é, como 
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estratégia apaziguadora da comunidade. Uma segunda parece centra-se numa forma de 

credibilizar a sua ação na melhoria do sistema educativo. Assim, quanto mais preparada 

estiver uma escola para a AEE, melhores resultados irá obter o que contribuirá para um reflexo 

positivo da qualidade do sistema educativo. Por outro lado, esta atuação insere-se num 

contexto de maior autonomia das instituições escolares, acompanhada de uma 

responsabilização das mesmas. Podemos, então, considerar que a atuação da IGE, se estrutura 

numa forma de servir como um impulso para a melhoria da escola, sendo que esta se 

apresenta para que um organismo externo lhe ofereça uma perspetiva objetiva e 

desapaixonada na realidade educativa. A preparação da avaliação parece constituir-se como 

um aspeto fulcral do processo de AEE e poderá mesmo ser já um momento de alguma 

reflexão, autoconhecimento e autoavaliação.  

Por outro lado, a disponibilização do referencial de avaliação constituindo-se como um 

elemento que dá às escolas a descrição daquilo que se espera delas, possibilita do mesmo 

modo uma certa “preparação” dos resultados. Esta preparação, se for entendida e encarada 

como um processo de construção de melhoria dos processos correspondendo ao que a IGE 

espera da escola, pode constituir-se como um fator positivo ao processo de avaliação. No 

entanto, se por outro lado, esta preparação der lugar a um falseamento dos resultados, por 

exemplo, através da seleção dos intervenientes nos painéis ou da descrição realizada da 

escola, então ela terá uma função negativa. De facto, cada escola quer mostrar o que tem de 

melhor, mas a ocultação dos aspetos menos positivos não dará lugar a oportunidades de os 

melhorar. 

Esta situação relaciona-se em grande medida com um dos fatores que, do meu ponto de vista, 

constitui uma das maiores limitações do processo de AEE: a falta de sequencialidade. Isto 

porque, caso este trabalho mais vocacionado para o apoio às escolas a partir dos elementos 

resultantes da AEE existisse, talvez as escolas se sentissem mais motivadas a mostrar os seus 

pontos fracos, no sentido de poder melhorá-los. No entanto, e tendo em consideração que 

este trabalho sequencial não é realizado, e sendo as escolas confrontadas com uma 

classificação do seu desempenho organizacional e institucional, encontram mais razões, neste 

modelo de avaliação, para a valorização dos pontos fortes e ocultação dos pontos fracos.  

 

5.2. POSSÍVEIS CONTRIBUTOS PARA A AUTOAVALIAÇÃO DAS ESCOLAS/AGRUPAMENTOS 

A AEE pode manter uma forte ligação com os processos de autoavaliação desenvolvidos pelas 

escolas/agrupamentos, tal como estabelecido pela Lei n.º 31/2002 de 20 de Dezembro. E isto, 

por um lado, uma das dimensões que é avaliada é a capacidade das organizações escolares 

realizarem a sua autoavaliação. Por outro lado, os procedimentos que a AEE utiliza, assim 

como os resultados que elabora, podem constituir um importante contributo para impulsionar 

ou reestruturar processos de autoavaliação instituídos. Assim, as escolas/agrupamentos 

poderão sustentar-se, por exemplo, no quadro de referência da AEE como ponto de partida 

para a sua própria autoavaliação. Poderão, da mesma forma, encontrar no relatório de AEE, 

um recurso para aprofundar, através de métodos complementares, o conhecimento dos seus 

pontos fracos, procurando as razões que os justificam e a valorização dos pontos fortes, 

potenciando assim a melhoria da organização.  

Alguns autores têm defendido que as diferentes lógicas de avaliação se poderão 

complementar, não se substituindo nem excluindo, sendo mais importante pensar a sua 

mobilização tendo em conta a adequação aos objetivos definidos. Assim, seria um importante 
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contributo para a melhoria das escolas/agrupamentos perspetivar e orientar o processo de 

AEE numa perspetiva de complementaridade ao processo de autoavaliação.  

No entanto, é necessário ter em consideração que esta articulação entre a AEE e a 

autoavaliação é facilitada se for impulsionada pelas políticas educativas vigentes e pela própria 

Inspeção. A IGE tem já, do ponto de vista discursivo, uma forte presença desta perspetiva de 

sequencialidade entre a AEE e a autoavaliação. No entanto, uma das questões que se poderá 

colocar é se, do ponto de vistas dos seus procedimentos e práticas, existe igualmente esta 

atenção aos processos de autoavaliação e aos contributos que a AEE pode deixar a este nível. 

Segundo alguns autores, o próprio contexto económico e político «favorece uma cultura de 

avaliação que não emana do conjunto dos atores, mas é-lhes imposta por parte da classe 

política e meios económicos», isto porque, «ainda que a intenção seja defensável – avaliar 

lucidamente a eficácia da acção educativa -, o modo de imposição dos instrumentos e das 

análises provoca jogos de relações de força em vez de instrumentais de trabalho para todos» 

[10:125]. Considerando esta perspetiva, é, portanto, importante que as próprias políticas 

educativas no âmbito da avaliação se estruturem de forma a que permitam aos atores em 

contexto escolar conceberem mecanismos de articulação entre a AEE e a autoavaliação. 

Esta perspetiva é bastante importante se considerarmos que «é no diálogo entre perspectivas 

internas e externas que as instituições se desenvolvem e melhoram» [2:77]. Podemos também 

argumentar que mesmo que a finalidade do processo de AEE seja a de suportar-se no processo 

de autoavaliação, a partir da qual se estruturará, o mesmo poderá não existir ou constituir-se 

um processo frágil em muitas escolas, o que não permite à IGE cumprir este objetivo. Assim, 

se, por um lado, o entendimento da avaliação como um processo que se estruture com 

suporte na autoavaliação poderá ser bastante relevante para uma melhor contextualização, 

participação, tal como para potenciar as consequências de melhoria que se pretendem 

produzir, por outro lado, o facto de a autoavaliação constituir tal importância no processo de 

avaliação externa, coloca uma grande centralidade na autoavaliação, o que poderá constituir 

uma desvantagem, pois «não se pode assentar todo o encargo nos processos internos das 

escolas» [2:82].  

 

5.3. A MELHORIA DOS PROCESSOS EDUCATIVOS A PARTIR DA AVALIAÇÃO EXTERNA  

O conceito de melhoria apresenta-se, grande parte das vezes, associado ao conceito de 

qualidade. No entanto, a natureza polissémica atribuída ao conceito não facilita a sua 

definição e, consequentemente, o seu entendimento. A qualidade de uma escola é definida 

considerando as diferentes dimensões que a compõem, uma vez que como referem Góis e 

Gonçalves (2005) podemos atribuir qualidade a dimensões distintas, o que dificulta a 

generalização do termo a “uma escola de qualidade” [11:31]. Parece assim poder afirmar-se 

que o conceito de qualidade sendo ambíguo e polissémico, deve ser contextualizado em 

relação às práticas concretas e específicas de cada escola. 

Esta especificidade na identificação de práticas de qualidade leva a que na maioria dos casos 

se tenda a identificar a qualidade dos resultados. No caso da AEE é importante notar que a 

qualidade das escolas/agrupamentos avaliados é analisada em grande medida a partir dos 

resultados alcançados. Assim, o foco nos resultados parece constituir a forma como se poderá 

aferir a qualidade das práticas. No entanto, se podemos dizer que a qualidade dos resultados 

está diretamente ligada à qualidade das práticas, o contrário nem sempre é verdadeiro, 
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podendo gerar-se situações de invisibilização das boas práticas quando a estas não 

correspondem resultados positivos.   

Segundo Perrenoud, o recurso a uma cultura de avaliação «mais inteligente» é um dos fatores 

indispensáveis à eficácia da escola. Neste sentido, a avaliação constituirá uma fonte de 

qualidade para a escola, e isto quanto mais seja realizada de forma «inteligente», ou seja, 

orientada para a melhoria das práticas educativas e organizacionais e sendo contextualizada 

em relação às necessidades e prioridades de cada escola/agrupamento. No entanto, quando 

esta avaliação não é realizada de forma adequada e contextualizada, ou de forma inteligente, 

no dizer de Perrenoud, a melhoria fica comprometida. Assim, a avaliação ao invés de se 

colocar ao serviço dos agentes educativos, torna-se numa espécie de ameaça à sua 

profissionalidade, ou seja, estes «temem que a eficácia desigual dos docentes, uma vez 

desvendada, justifique sanções ou discriminações, em termos de rendimento ou de carreira», 

para além de denunciarem «o absurdo de uma obrigação de resultados e de não tomar em 

conta a grande diversidade dos contextos de trabalho e dos públicos escolarizados» [10:124].  

Neste sentido, pode-se argumentar que o fator que no processo de AEE obstaculiza o 

envolvimento e a apropriação dos e pelos agentes educativos é a classificação, pois este fator 

enfatiza o caráter de ameaça face às consequências que a avaliação poderá acarretar. Ou seja, 

a classificação aparece como um instrumento de medição da realidade, sempre ambíguo e que 

traz consigo, do meu ponto de vista, mais desvantagens do que vantagens para a melhoria do 

sistema educativo, objetivo primeiro por que se pauta a AEE.   

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Neste texto tentei refletir acerca das limitações potencialidades do processo de avaliação 

externa das escolas desenvolvido pela IGE. Penso ter ficado patente ao longo desta 

comunicação que a AEE, apesar das suas limitações, pode constituir-se como um processo que 

possibilite a transformação positiva das escolas/agrupamentos. No entanto, para ampliar estes 

resultados, penso ser relevante propor algumas alterações ao processo de AEE.  

A sequencialidade do processo de avaliação externa, com medidas de acompanhamento e 

apoio, parece constituir-se como um ponto crucial para a melhoria dos processos educativos. 

Seria também importante, para que os resultados da avaliação da escola/agrupamento 

possam chegar ao maior número de elementos da comunidade educativa possíveis, que os 

relatórios de avaliação fossem apresentados à comunidade educativa alargada e que fosse 

elaborada uma síntese do relatório de avaliação.  

A ampliação dos resultados e efeitos da avaliação externa e a instituição de uma cultura de 

autoavaliação nas nossas escolas, parece ser, apesar das dificuldades que possa comportar, 

uma das formas mais efetivas e eficazes de melhoria e inovação, cada vez mais necessárias no 

panorama educativo português.     
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A) BREVES INDICADORES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE GRÂNDOLA 

 

 
 

13 Unidades Educativas: 

•  1 Escola Básica Integrada (escola sede) 

•  3 Escolas do 1º Ciclo 

•  6 Escolas do 1º Ciclo com Jardim de Infância 

•  2 Jardins de Infância 

•  1 Estabelecimento Prisional 

 

 

B) AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS – ALGUNS PRESSUPOSTOS 

 

B1) A avaliação das escolas pode: 

1. Ser uma ajuda e oportunidade para a melhoria do Agrupamento; 

2. Fomentar ou melhorar o processo de avaliação interna; 

3. Possibilitar uma melhor identificação dos pontos fortes, fracos, constrangimentos e 

potencialidades da organização; 

4. Ser um ato participativo e participado, envolvendo atores externos e internos; 

5. Estimular o diálogo acerca dos objetivos e das prioridades; 

6. Ajudar a aferir os critérios de qualidade; 

7. Mostrar o que se passa dentro da sala de aula; 

8. Ser um instrumento de prestação de contas e de marketing; 

9. Potenciar o desenvolvimento profissional. 

 

 

C) QUAIS ERAM/SÃO OS OBJETIVOS DA IGEC COM O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

EXTERNA? 

 

1. Fomentar nas escolas uma interpelação sistemática sobre a qualidade das suas 

práticas e dos seus resultados; 
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2. Articular os contributos da avaliação externa com a cultura e os dispositivos da 

autoavaliação das escolas; 

3. Reforçar a capacidade das escolas para desenvolverem a sua autonomia; 

4. Concorrer para a regulação do sistema educativo; 

5. Contribuir para o melhor conhecimento das escolas e do serviço público da Educação, 

fomentando a participação social na vida das escolas. 

 

 

D) O QUE NOS DISSE O RELATÓRIO DA IGEC (NOVEMBRO DE 2010) 

 

D1) Avaliação por domínio 

• Resultados – Suficiente 

• Prestação do serviço educativo – Bom 

• Organização e gestão escolar – Bom 

• Liderança – Muito Bom 

• Capacidade de autorregulação e melhoria - Bom 

 

D2) Pontos fracos 

• Baixos resultados dos alunos nas provas de aferição e nos exames nacionais do ensino 

básico; 

• Inexistência de um mecanismo de observação e de acompanhamento das práticas 

letivas em sala de aula; 

• Reduzida implementação de metodologias ativas e experimentais; 

• Fraca articulação das lideranças intermédias na operacionalização de estratégias de 

melhoria; 

• Baixas expectativas de um número significativo de pais e encarregados de educação e 

o seu pouco envolvimento no percurso escolar dos seus educandos. 

 

 

E) AS NOSSAS RESPOSTAS 

 

E1) Análise do relatório da IGEC nas estruturas intermédias, no conselho pedagógico e no 

conselho geral. 

E2) Conceção do Plano Anual de Atividades para dar resposta: 

       - Aos pontos fracos levantados pela avaliação externa e identificados pela monitorização 

interna; 

       - Aos problemas e vetores estratégicos identificados no Projeto Educativo. 

 

E3) Prioridade ao processo de avaliação interna 

a) Iniciado em 2009. 

b) Processo misto: protocolo com a Fundação Manuel Leão (AVES) para o 7º e 9º ano; 

recolha e tratamento de dados de opinião por equipa liderada por um adjunto do 

diretor. 
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c) Em 2010 – criação de uma equipa de avaliação interna no seio do conselho 

pedagógico: 1 coordenador da equipa, 2 coordenadores de departamento e 2 

representantes dos encarregados de educação. Abandono do programa AVES. 

d) Planeamento do desenho da monitorização do plano anual de atividades e do projeto 

educativo. 

e) Produção dos instrumentos de acompanhamento e registo. 

f) Produção e divulgação de orientações. 

g) Produção dos planos e questionários de satisfação a aplicar à comunidade educativa. 

h) Criação de subequipas que colaboram com a equipa de avaliação interna. 

i) Produção de relatórios. 

 

E4) Avaliação interna – algumas conclusões 

1) As condições para o desenvolvimento da avaliação interna foram criadas pelo diretor. 

2) O envolvimento de atores externos (representantes dos pais) no desenvolvimento  e 

implementação do dispositivo foi débil. 

3) A formação dos elementos da equipa é importante. 

4) O alargamento à participação de outros elementos externos à equipa enriqueceu o 

dispositivo. 

5) A variedade dos canais de comunicação e a calendarização agilizaram o dispositivo. 

6) Os diversos documentos de registo facilitaram a obtenção e organização da 

informação. 

7) Os questionários de satisfação aplicados aos pais, professores e funcionários 

permitiram recolher as suas opiniões. 

8) Os desenhos da monitorização de cada um dos documentos estratégicos orientaram o 

processo e organizaram-no. 

9) Os relatórios de monitorização constituíram-se como: 

- fonte de informação sobre as atividades realizadas; 

- ponto de partida para a melhoria da estrutura do plano anual de atividades; 

- ponto de partida para o maior envolvimento e responsabilização  das lideranças 

intermédias, no planeamento e acompanhamento das atividades propostas pelas 

estruturas que coordenam. 

- meio de divulgação a toda a comunidade educativa da distância do agrupamento às 

metas a que se propôs; 

- meio de divulgação da opinião de pais, professores e funcionários sobre o 

agrupamento; 

- contribuíram para o planeamento e implementação de ações para a melhoria do 

agrupamento. 

10) Houve mobilização dos dados obtidos, quer numa perspetiva de prestação de contas 

quer numa perspetiva de planificação do processo de melhoria do agrupamento. 

 

E5) Nova filosofia na organização e distribuição dos alunos 

• Turma Mais centrada no ano 

• Turma mais centrada na disciplina 

• No 1º ciclo – apoios educativos centrados prioritariamente no 1º ano 
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E6) Reorganização da distribuição do serviço docente 

• Equipas educativas de ano 

• Utilização das horas supervenientes para as coadjuvâncias 

• Utilização de horas da componente não letiva para as reuniões semanais de 

articulação curricular 

E7) Supervisão da prática letiva (processo iniciado no presente ano letivo) 

E8) Plano de ação do diretor e dos coordenadores das estruturas intermédias 

E9) Apresentação formal aos pais no início do ano letivo: 

• Professores 

• Critérios de avaliação 

• Currículo das disciplinas 

E10) Reuniões trimestrais do diretor com o pessoal não docente (aplicação da análise 

SWOT) 

E11) Apresentação ao conselho pedagógico e ao conselho geral, por parte da 

coordenadora da equipa de avaliação interna, dos relatórios da monitorização interna 

E12) Utilização dos modelos de avaliação do pessoal docente e não docente para a 

melhoria dos pontos fracos e o enriquecimento profissional 

E13) Plano de formação do Agrupamento (centrado na sala de aula) 
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Mudanças fomentadas pelo processo de AE no Agrupamento de Escolas M.: 
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Seminário Évora  

2013 

 

INTRODUÇÃO 

 

A avaliação das escolas desperta interesse e motivação para o seu estudo permitindo conhecer 

as suas metodologias e as suas consequências para os diversos protagonistas.  

Na opinião de Díaz (2003, p. 8) “os programas de avaliação das escolas devem orientar-se no 

sentido de comprovar em que medida tais instituições promovam o progresso dos seus 

alunos”. 

Na ótica de Figueiredo e Góis (1996, p. 18) “avaliar a escola é um processo sistemático de 

recolha, análise e interpretação de informação para a formulação de juízos de valor ou de 

mérito sobre a organização escolar”.  

A nível social e económico, a avaliação em educação passou a ter alguma importância, criando 

“pressões sobre o sistema e sobre as próprias escolas no sentido de prestarem contas do 

modo como usam os recursos de que dispõem e os resultados que alcançam” (Figueiredo e 

Góis, 1996, p. 15). 

A autoavaliação das escolas públicas só recentemente atingiu o seu protagonismo. Este 

processo de avaliação externa motivou as escolas a darem os primeiros passos relativamente à 

criação de dispositivos de autoavaliação, como porta de entrada no projeto-piloto de avaliação 

externa e na conquista da desejada autonomia. A avaliação externa da responsabilidade da 

Inspeção-Geral da Educação (IGE) impulsionou as primeiras iniciativas de autoavaliação, de 

uma forma sistemática e organizada, passando estes processos a fazerem parte integrante das 

ambições, das expectativas e dos objetivos das escolas. Em 2006/2007, este procedimento 

desenvolveu as condições necessárias para que passasse a ter carácter sistemático e cíclico.  

A abordagem deste trabalho de investigação, de inspiração qualitativa a partir de um estudo 

de caso, pretendeu compreender se a avaliação externa no contexto do projeto de Avaliação 

das Escolas, da responsabilidade da IGE, que aconteceu em Janeiro de 2009, promoveu ou não 

mudanças na organização pedagógica e funcional do agrupamento em estudo. Assim, surgiu 

esta investigação no Agrupamento de Escolas M. que foi facilitada pela proximidade geográfica 

e pelo conhecimento próximo das suas práticas.  

No enquadramento teórico procurámos fazer um levantamento substantivo do que existe em 

investigação sobre a melhoria da escola enquanto organização complexa e de relação, que 

necessita obrigatoriamente de encontrar o seu caminho para a mudança, passando pela 

perspetiva atual de uma educação de qualidade, para todos. 

Procurámos também conhecer os diversos olhares empíricos sobre o fenómeno da avaliação 

das escolas. Trata-se de um tema inesgotável pelo que tentámos abordar a avaliação das 

escolas, conhecendo algumas razões para esta se realizar, a escola como sistema complexo e o 

processo utilizado como estratégia de melhoria da qualidade da escola; a avaliação interna, 

numa abordagem geral e numa visão breve sobre o que comparar neste processo e as 

possíveis tipologias. Quanto ao tema avaliação externa iremos abordá-lo de modo a perceber a 
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sua envolvência, mas também analisar os seus efeitos nas escolas, as várias fases do processo 

na atualidade e as diversas formas de escolha dos avaliadores. Incluímos também uma breve 

referência ao percurso da avaliação das escolas em Portugal. 

 

 

O PROBLEMA EM ESTUDO 

 

O problema comporta um tema atual e de relevância educativa, a avaliação externa e interna 

das escolas. Na perspetiva de Rosales (1990) a avaliação pretende identificar, obter e 

proporcionar informação útil e descritiva sobre o valor e o mérito das metas, da planificação, 

da realização e do impacto das finalidades definidas, de modo a que guiem os seus 

responsáveis na tomada de decisões, na solução dos problemas relevantes e na compreensão 

das diversas situações em que estão envolvidos. 

Este trabalho de investigação, conforme referem Quivy e Campenhoudt (1998), procura 

compreender melhor os processos avaliativos, entender com maior acuidade o funcionamento 

da organização, repensar com implicação as decisões políticas e entender a visão dos outros 

sobre o problema.   

Considerando que as mudanças organizacionais e funcionais reproduzem efeitos nos 

resultados escolares dos alunos, equacionámos uma pergunta de partida relativa ao processo 

de avaliação externa das escolas públicas na expectativa de encontrar respostas, cumprindo a 

função de intentar exprimir concretamente o que procuramos saber, ilustrar e compreender 

melhor:  

 Será que o processo de avaliação externa do Agrupamento de Escolas de M. 

impulsionou mudanças na sua organização e funcionamento pedagógicos? 

 

A pergunta de partida surgiu após conversa informal com o Diretor do Agrupamento, posterior 

contacto com os outros elementos da direção da escola e leitura atenta dos diversos 

documentos internos existentes após a avaliação externa para a implementação de processos 

de melhoria.  

O processo de avaliação externa deste agrupamento decorreu em Janeiro de 2009, pelo que 

após esta data desenvolveram processos de mudança, dando início a um novo projeto de 

autoavaliação, configurado na perspetiva induzida pela equipa avaliativa da IGE. 

A definição de um problema “constitui…a primeira fase na elaboração de um projeto ou na 

concretização de uma investigação” (Almeida e Freire, 2008, p. 36) que deverá ser concreto, 

com condições para ser estudado, relevante e formulado de forma clara e percetível para 

outros investigadores e diferentes leitores.  

Na definição do problema pretendemos analisar a relação existente entre a avaliação externa 

e as mudanças promovidas na organização da escola conducentes à melhoria dos resultados. 

Ao definir previamente o modelo conceptual, desenvolvemos os processos de interligação e de 

influência que se situam entre a avaliação externa, os planos de melhoria, os processos de 

organização e funcionamento, os resultados e a autoavaliação. 

Atentando o problema em estudo e a sua natureza foi possível definir os objetivos desta 

investigação: 

 Conhecer o ponto de situação antes da avaliação externa para poder ter um referente 

ao estudo em questão. 
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 Constatar a existência de alterações/mudanças motivadas pela avaliação externa.   

  Identificar os aspetos que foram mudados/melhorados.  

 Compreender se as mudanças introduzidas influenciaram os resultados alcançados 

pelos alunos. 

 

 

MÉTODO 

 

A recolha de dados efetuou-se numa situação normal e com o contacto direto com as pessoas 

e consequente proximidade destas, da situação e dos fenómenos em estudo, enfatizando o 

processo e compreendendo o caso em estudo de uma forma holística (Tuckman, 2000). 

Na investigação qualitativa, com uma perspetiva humanista, todos os contextos e pessoas são 

merecedoras de ser estudadas.  

A recolha de dados caracterizou-se por ser rica em episódios descritivos obtidos através do 

olhar e de conversas com os intervenientes e pela observação dos contextos locais, impondo 

ao investigador um intrincado tratamento e análise dos dados (Bogdan e Biklen, 1994).   

A utilização da técnica de entrevista em grupo (focus group) permitiu recolher dados em 

situações de reflexão e discussão sobre os temas em questão, pela interação que tornou 

possível gerar, criando uma pluralidade de ideias a partir das questões colocadas pelo 

investigador que assume, basicamente o papel de moderador (Gui, 2003). 

Kind (2004, p. 126) considera que um grupo deste tipo “se organiza em torno de uma tarefa 

específica: fornecer informações acerca de um tema anteriormente determinado”.  

As entrevistas foram semidiretivas ou semiestruturadas, pois cada palavra dos protagonistas 

assumiu particular importância para a investigação, valorizando as suas experiências e o modo, 

como as interpretaram e as estruturaram (Bogdan e Biklen, 1994).  

Na realização da entrevista procurámos escolher as pessoas a entrevistar, assim como 

constituir os grupos de entrevistados, selecionando-os pelas funções que desempenhavam no 

agrupamento e formando-os de acordo com o desempenho de cargos e de papéis similares, de 

modo a que a conversa fosse amigável e que se tornasse possível contextualizar o estudo 

perante os sujeitos em presença. 

Meirinhos e Osório (2010) consideram a entrevista um instrumento para captar a diversidade 

de descrições e interpretações que os entrevistados têm da realidade, pelo que os elementos 

captados que são a base da análise foram registados, transcritos, organizados, divididos em 

unidades manipuláveis sujeitos a sínteses e a descobertas de aspetos importantes, isto é, 

sujeitos a análise de conteúdo (Bardin, 2009). 

Constituíram-se quatro grupos de entrevistados, num total de dezoito participantes: o grupo 

da direção do agrupamento, com os quatro elementos que a compunham; o grupo do 

conselho pedagógico de que procedemos à seleção de quatro elementos entre os 

coordenadores de departamento; o grupo do conselho geral, constituído pelo presidente e por 

mais três elementos entre os não docentes; e o grupo das alunas, constituído pelas seis 

delegadas de turma do 2º e 3º ciclo do ensino básico. 

Apesar do conhecimento pessoal que a investigadora detinha da grande maioria dos 

protagonistas, fez para todos os painéis uma introdução, com a duração de 10 minutos e o 

propósito de tranquilizar e enquadrar os entrevistados nos objetivos do estudo e dar-se a 
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conhecer melhor, neste caso no desempenho do papel de moderadora do grupo, onde foram 

realizadas as seguintes abordagens: 

 Apresentação da investigadora e dos entrevistados. 

 Informação de que, nestes estudos de caso, não existem opiniões correctas, que todas 

as ideias divergentes são bem-vindas e que não existe nenhum interesse particular em 

qualquer conceito. 

 Pedir aos participantes que falem um de cada vez e explicar que cada um pode intervir 

sempre que necessário, mas que devem ser evitadas interrupções desnecessárias. 

 Solicitar permissão para gravar em áudio as entrevistas. 

 

A entrevista teve, para cada grupo, uma duração média de 60 minutos. Durante a entrevista, 

sentimos a necessidade de que o debate se desenvolvesse de uma forma espontânea e de 

prestar atenção aos prováveis desvios ao tema. Foi necessário estar atenta a temas que foram 

levantados prematuramente por alguns participantes para o poder trazer, posteriormente, à 

discussão. Sempre que tal se julgou justificável, inserimos perguntas não previstas no guião. 

No final procurámos resumir a discussão, esclarecendo questões pendentes, mas analisando 

sem emitir juízos de valor contrários ao que o grupo apresentou (Gui, 2003, Kind, 2004, Ressel, 

Beck, Gualda, Hoffmann, Silva e Sehnem, 2008). 

Após a realização das entrevistas, procedemos à produção dos respetivos protocolos, com a 

passagem a escrito, na íntegra, dos registos áudio obtidos. Depois da transcrição dos 

protocolos das entrevistas passámos à análise de conteúdo para o tratamento dos dados 

recolhidos a qual, de acordo com Bardin (2009), se pode efetivar mediante um conjunto de 

técnicas de análise que utilizam métodos e objetivos de descrição do teor das mensagens. 

Trabalhámos as mensagens de forma a descodificar a informação permitindo descrever 

resumidamente as características do texto, passando posteriormente à dedução para 

possibilitar a passagem, explícita e controlada, para a fase de interpretação de resultados.  

As entrevistas foram analisadas tendo em consideração a sua inclusão em determinada 

categoria, subcategoria e indicador da matriz de categorização e foram também, encontradas 

unidades formais de menor dimensão que designámos por unidades de registo (Esteves, 

2006). 

Após uma leitura flutuante dos protocolos, iniciámos a análise de conteúdo das entrevistas, 

com o primeiro tratamento. Para tal, selecionámos os aspetos pertinentes e relevantes do 

discurso dos entrevistados, identificando as unidades de registo de cada entrevista, e 

eliminámos as questões e as passagens dos discursos que não pareciam relevantes face aos 

objetivos de investigação definidos, procurando deste modo dar início à construção da matriz 

de categorização correspondente à definição das categorias, das subcategorias e dos 

indicadores respetivos. 

Terminada a etapa anterior, procedemos à análise categorial das entrevistas, isto é, à 

organização da codificação que, na opinião de Bardin (2009), corresponde à transformação dos 

dados por recorte, agregação e enumeração para posteriormente culminar numa classificação 

e anexação em categorias.  

Numa primeira fase definimos à priori a matriz de categorização a partir do guião das 

entrevistas. Após estarmos na posse de todas as informações colhidas pelas entrevistas e já 

sistematizadas com a codificação dos dados, a categorização foi sendo reajustada ao longo do 

processo, isto é, à posteriori, sendo melhorada com os dados das entrevistas.  
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PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Os resultados foram interpretados tendo por base as categorias previstas na matriz de 

categorização e que aqui irão ser tratadas - avaliação externa, melhoria educativa, atributos e 

condições de desenvolvimento do agrupamento, mecanismos de autoavaliação e formas de 

divulgação do relatório de avaliação externa. 

Ao traçarmos as linhas orientadoras para a realização deste trabalho de investigação 

possuíamos expectativas que procurámos traduzir em objetivos.  

Cogitamos ter alcançado o objetivo no qual pretendíamos conhecer o ponto de situação do 

agrupamento antes da avaliação externa porque conseguimos perceber: 

1. O agrupamento, aparentemente não tinha uma rotina relativa à avaliação interna, do 

funcionamento e da organização pedagógica e funcional. A avaliação interna não era 

prioritária, fazendo-se o estudo dos resultados académicos comparando-os com os de 

anos anteriores e com os de outras escolas do concelho e, eventualmente refletindo-

os no contexto nacional.   

2. O projeto educativo do agrupamento foi construído com base em inquéritos a diversos 

elementos da comunidade e era do conhecimento de todos os entrevistados, à 

exceção do grupo das alunas. 

3. O processo de avaliação interna existente até à realização da avaliação externa 

revelou-se incipiente, sem visibilidade para a comunidade e pouco claro, 

aparentemente pelos fracos conhecimentos científicos na área da avaliação 

organizacional que os professores do grupo patenteavam.  

4. As atas e outros documentos internos, antes do processo de avaliação externa, 

genericamente mostravam ser pouco esclarecedores dos temas tratados nas reuniões, 

não revelando análise e discussão dos assuntos a tratar na reunião. 

5. O agrupamento, por norma não tinha o hábito de realçar/mostrar para o exterior as 

inúmeras atividades que desenvolvia, realizando-as mas não as divulgando. 

6. Foi evidenciado que o envolvimento dos pais e encarregados de educação era escasso 

e pouco eficaz, pois ficava-se pelas reuniões com os diretores de turma, de uma forma 

pouco participativa e sem que existissem registos válidos desta situação. 

7. Admitimos que a maior parte das atividades realizadas já ocorriam antes do processo 

de avaliação externa, mas não existiam evidências reais da sua concretização, assim 

como do envolvimento de todos os atores da comunidade. 

8. As estratégias para melhorar o sucesso educativo eram operacionalizadas sem que as 

mesmas fossem contextualizadas nos diversos órgãos, aparentemente sem que 

existisse a devida articulação curricular. 

9. O acompanhamento da atividade letiva, partindo do princípio que já existia pelas 

referências dos entrevistados, não estava suportado em registos, nem em evidências 

concretas. 

Quanto ao segundo objetivo, no qual pretendíamos constatar a existência de alterações / 

mudanças motivadas pela avaliação externa, apontamos algumas das mudanças que nos 

parecem ter sido comprovadas: 

1. Destacamos a aparente assunção de novos termos técnicos no dia-a-dia dos diferentes 

atores do agrupamento como a noção de melhoria, de crescimento, de avaliação 
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fundamentada em evidências, de uma avaliação que valoriza o papel dos agentes 

externos e de uma aferição da qualidade da escola, entre outras. 

2. Podemos admitir que demonstraram a preocupação em registar e em recolher 

evidências como forma de comprovar as diversas mudanças e atividades em curso. 

3. Damos como válida a utilização de estratégias diversificadas para melhorar o sucesso à 

disciplina de matemática, mobilizando todo o pessoal docente, habilitado para 

disciplina, a dar o seu contributo. 

4. A mobilização dos pais e encarregados de educação em várias atividades configura-se 

como real, incluindo em ações com o objetivo de melhorar o sucesso a matemática. 

5. A reconstituição da equipa de autoavaliação evidencia a forma responsável como 

foram encaradas as recomendações constantes do relatório de avaliação externa, 

tendo incluindo na equipa professores, mas também pessoal não docente, pais e 

encarregados de educação e elementos da comunidade local. 

6. As metodologias e os instrumentos utilizados pela equipa de autoavaliação foram 

alterados e sistematizados, de modo a revelarem alguma sustentabilidade técnica, 

passando o processo a ser vivenciado como uma prioridade do agrupamento. 

7. Parece existir uma maior preocupação em divulgar as atividades desenvolvidas pela 

escola. 

8. Denota-se alguma mudança estratégica, relativamente ao acompanhamento das 

atividades letivas. Procuram evidenciar, através dos registos das tarefas que 

desenvolvem, uma perspetiva colaboracionista e por vezes informal. Como os alunos 

por turma são poucos e comuns a todos os professores de determinado ciclo é 

possível comunicar e partilhar frequentemente o trabalho que se está ou que se irá 

realizar. 

9. As expectativas escolares dos diversos intervenientes aparentemente melhoraram, 

especialmente pela oferta formativa diversificada que o agrupamento procurou 

oferecer aos diferentes públicos (jovens e adultos). 

10. Podemos admitir que ficou bastante valorizada a perspetiva da identidade do 

agrupamento, enquanto organização relativamente pequena, que pode desenvolver 

uma política de proximidade e promover um ensino mais direcionado para o aluno, ou 

seja uma escola organizada, agradável, uma escola virada para as pessoas e com um 

ensino particularmente individualizado. 

No que concerne ao terceiro objetivo, identificar os aspetos que foram mudados/melhorados, 

parece-nos que também o alcançámos pois podemos reconhecer algumas das mudanças: 

1. Evidencia-se a introdução de novas estratégias de ensino de matemática, 

diversificando e organizando as atividades letivas de uma outra forma. São exemplo 

dessas mudanças a utilização de horas de reforço curricular, de aulas de apoio, de 

tutorias, de assessorias, de horas do estudo acompanhado dedicadas à matemática, 

do plano de ação da matemática e dos testes intermédios, mas variando e articulando 

as diversas atividades, tendo em conta as características dos alunos. As horas 

atribuídas às atividades não letivas foram utilizadas para a dinamização do clube de 

xadrez, com o objetivo lúdico de promoção da aprendizagem e para o problema da 

semana, em que no 1º ciclo cabe também a participação dos encarregados de 

educação. 

2. Realça-se a introdução na cultura escolar de prémios de mérito. 
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3. Confirma-se a constituição da equipa de autoavaliação com o envolvimento de 

diversos atores e distintas sensibilidades. 

4. Admitimos como certo a elaboração e a aplicação de questionários de satisfação dos 

serviços pela equipa de autoavaliação. 

5. Prevê-se o tratamento dos dados recolhidos através dos inquéritos elaborados no 

âmbito do processo de autoavaliação e a elaboração de um relatório final. 

6. Constata-se o registo efetivo de todas as iniciativas para que no futuro detenham as 

evidências que demonstrem, cabalmente, o que está a ser feito na escola. 

7. Destaca-se a valorização efetiva das características próprias deste agrupamento, 

conducentes à sua identidade. 

Pensamos ter também de alguma forma alcançado o nosso quarto objetivo “compreender se 

as mudanças introduzidas influenciaram os resultados alcançados pelos alunos” pois, foi 

percetível que os responsáveis pela gestão e administração do agrupamento ao implementar 

mudanças, têm sempre em mente a influência que as mudanças implementadas e a 

implementar podem ter, no momento presente e no futuro, nos resultados escolares e no 

sucesso escolar dos alunos. 

Relativamente à nossa pretensão de poder fornecer à escola informação útil para que possa 

ter um melhor conhecimento do caminho a traçar na autoavaliação e no seu plano de 

melhoria, podemos admitir que foi alcançado pois este estudo de caso, na nossa perspetiva, 

contém informações relevantes e oportunas para serem refletidas pela comunidade educativa, 

de modo a concorrer para a alteração do percurso necessário ao caminho da melhoria 

educativa, deste agrupamento ou de outros agrupamentos.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

Este estudo empírico contribuiu para depreender como é que o processo de avaliação externa 

pode, eventualmente influenciar o desenvolvimento de medidas de melhoria educativa nas 

escolas, passando por uma efetiva mudança de paradigma. 

Rocha (1999) refere que a avaliação de escolas, na maior parte das vezes, mexe em poderes 

instituídos, intromete-se nas motivações e nos interesses pré-estabelecidos, provocando 

alguns conflitos e até mesmo oposição a algumas medidas que se devem tomar. No caso deste 

estudo, a situação antes descrita foi visível durante as entrevistas, nomeadamente quando 

abordámos os assuntos relativos às atividades experimentais e ao acompanhamento das 

atividades letivas.  

Relativamente à atividade experimental continua a existir um mau estar nos professores desta 

área, que provoca uma evidente insatisfação pois investem bastante do seu tempo e do seu 

esforço na escola, em prol do sucesso escolar dos alunos. Esta situação colocou-se, segundo os 

entrevistados, devido à falta de esclarecimento de alguns sujeitos envolvidos no processo 

(alunos) que entenderam de uma forma diferente a atividade experimental e porque a 

questão sobre esta não foi colocada diretamente a outros intervenientes.  

Ainda, na perspetiva de Rocha (1999) os protagonistas desenvolvem mecanismos de defesa 

procurando por vezes dar uma imagem distorcida da realidade aos avaliadores. Neste caso 

subentendemos que poderá ter existido, por parte de alguns atores, entendimentos diferentes 

sobre o que é a atividade experimental. 



AEE – Efeitos e Impacto | Nos casos 

294 
 

Relativamente a este aspeto, percebemos que foram os alunos quem referiu que não se 

realizavam atividades experimentais. De acordo com Valadares e Graça (1998) o processo 

educativo deverá saber lidar com eventualidades, desencadeando a autonomia de cada 

elemento, desenvolvendo a sua capacidade crítica e de decisão, preparando os educandos 

para a vida ativa, pelo que se poderá considerar que esta questão do ensino experimental 

deverá ser analisada e debatida com todos os intervenientes e não só com os professores. 

No que concerne ao acompanhamento da atividade letiva verificou-se que este era um tema 

de algum modo controverso, mas não tanto pelos docentes. Quem demonstrou mais 

resistência a esta ideia foram os elementos da comunidade educativa presentes no conselho 

geral. Demonstraram que existe ainda a visão de que o professor tem toda a autonomia 

dentro da sua sala de aula, sem necessitar ou desejar que outro docente tenha intervenção no 

mesmo espaço. 

Percebemos pelas diligências efetuadas que a autorregulação era uma vertente que não 

merecia a devida atenção por parte dos diferentes atores do agrupamento, antes do processo 

de avaliação externa, referindo inclusivamente que não sentiam a falta deste elemento 

regulador.  

Podemos conjeturar que o teor do relatório de avaliação externa revelou juízos de valor sobre 

a organização e funcionamento do agrupamento que foram importantes para a reflexão 

interna impulsionando, por sua vez, o apoio às mudanças efetivamente concretizadas (Afonso, 

2009).  

Embora tendo efetivamente registado mudanças não conseguimos todavia, verificar grandes 

melhorias nos resultados académicos. Contudo, como refere Thurler (1994) a avaliação 

enfatiza primeiramente as atividades/estratégias, relegando para mais tarde a melhoria dos 

resultados. A autoavaliação da instituição deve ser caracterizada como um trabalho coletivo, 

com procedimentos próprios e adequados às características da organização. 

De salientar por outro lado, a importância que neste estudo foi dada pelos seus protagonistas 

à identidade do agrupamento, enquanto organização de pequena dimensão, onde as relações 

se baseiam essencialmente, na proximidade e na confiança e em que as lideranças são 

entendidas numa ótica de inter-relações imediatas.  

Segundo Góis e Gonçalves (2005), a cultura de uma escola é fundamental para o sucesso 

pretendido para a melhoria educativa, pois poderá constituir-se como um elemento facilitador 

ou inibidor do processo. Não existe uma fórmula mágica para a melhoria educativa, mas terá 

de conjugar-se o trabalho colaborativo com um entendimento alargado e amplamente 

discutido sobre os valores e a missão da organização. A cultura interna de uma escola, de 

acordo com Nóvoa (1999, p. 4), será um “conjunto de significados e de quadros de referência 

partilhados pelos membros de uma organização”.   

 Considerando a perspetiva de Barroso (2004), no contexto deste caso em concreto, 

relativamente à cultura do Agrupamento M. podemos enquadrá-la na interacionista 

pois mostra características únicas no que respeita ao ato de educar e de interação 

entre os diversos atores do processo educativo.  

Um dos aspetos, que para a investigadora não se configurava como expectável, foi a questão 

relativa à necessidade da diversificação da formação académica dos elementos que constituem 

a equipa de avaliação externa. No nosso país a equipa é formada por dois inspetores e um 

elemento externo, que geralmente é escolhido entre professores do ensino superior com 
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responsabilidades na área da educação, não existindo qualquer referência relativamente à sua 

escolha tendo em consideração a sua área de formação. 

Não podemos terminar este trabalho de investigação sem deixar em aberto questões que 

consideramos pertinentes e que ainda continuam sem respostas, em nossa opinião, válidas: 

 As escolas estarão já devidamente preparadas para dinamizarem os seus próprios 

processos de autoavaliação? 

 O impacto da avaliação externa, junto dos diferentes atores, terá influência direta para 

o desenho e o desenvolvimento de planos de melhoria? 

 Quem avalia efetivamente se os planos de melhoria obtêm os resultados esperados? 

 Quais os aspetos que, no desenvolvimento dos planos de melhoria, podem melhorar 

os resultados escolares no mais curto intervalo de tempo? 

 Melhoramos o funcionamento e a organização de uma escola, mas como podemos 

chegar ao mesmo tempo à melhoria dos resultados escolares? 

 As lideranças de uma escola influenciam os processos de avaliação externa e interna? 

 A liderança do diretor tem ascendência direta nas lideranças intermédias? 

Mais questões poderiam aqui ser levantadas, mas temos a perceção clara que os estudos 

empíricos devem continuar a contribuir para que as escolas possam contextualizar a sua 

própria organização e funcionamento, ajudando na reflexão interna e proporcionando 

sugestões de trabalho válidas para os processos internos de mudança. 
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INTRODUÇÃO 

 

A comunicação insere-se no projeto de investigação de avaliação externa de escolas (FCT – 

PTDC/CPE-CED/116674/2010) e faz referência a cinco dissertações de mestrado, que estão a 

ser realizadas na Universidade do Minho, na área de especialização de Desenvolvimento 

Curricular. O objetivo deste texto consiste em discutir alguns conceitos teóricos relativos à 

avaliação externa em Portugal na última década, como é o caso da accountability, qualidade e 

eficácia, recorrendo a diferentes abordagens metodológicas seguidas pelas mestrandas, no 

quadro dos paradigmas quantitativo e qualitativo (entrevistas, questionários e análise 

documental) e da apresentação de alguns resultados preliminares.  

Numa conjuntura de alterações políticas e de aumento da responsabilização dos contextos 

educativos que promovem a busca da qualidade e da melhoria, consideramos pertinente a 

abordagem a projetos e programas nacionais e internacionais relacionados com a temática. 

Para tal, analisamos dissertações de âmbito nacional, bem como os relatórios elaborados pela 

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico), CNE (Conselho 

Nacional de Educação), Eurydice e da autoria de José Azevedo.  

As cinco dissertações têm como denominador comum a avaliação externa, sendo diferentes 

nas temáticas que constituem o problema de investigação. Duas das dissertações abordam a 

questão da educação pré-escolar/creche e outra dissertação tem como problemática o ensino 

especializado da música. As lideranças intermédias são o foco de investigação da quarta 

dissertação, sendo que a última compara os modelos de avaliação de escola entre Portugal e 

Cabo Verde. A amostra dos participantes nas investigações difere consoante a problemática 

abordada incidindo nos cargos de direção, inspeção e docência. Os resultados preliminares 

revelam que a avaliação externa de escolas surge como orientador da prática de 

autoavaliação, registando-se a produção de um efeito direto entre avaliação externa e 

avaliação interna, assim como de um elemento de ligação entre a escola e a comunidade 

educativa na procura da melhoria contínua do serviço educativo. Destaca-se a tendência para 

um impacto maior da avaliação externa no sistema de educação semiprivada, nomeadamente 

ao nível das IPSS, face às instituições públicas. No caso do ensino especializado da música 

implicou uma reorganização interna dos conservatórios ao nível formal. 

 

 

1. AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS 

 

As alterações políticas da década de 1980 reformaram o papel do Estado e transformaram a 

sua relação com os cidadãos. Segundo Clímaco (2009, p.192), “esta reforma da Administração 
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introduziu alterações importantes nas competências do Estado, cada vez menos concebido 

como Estado prestador de serviços, para ser visto como Estado avaliador e posteriormente 

como Estado regulador”.  

Se, por um lado, para os mais conservadores, a avaliação é perspetivada como um meio de 

controlo, por outro, na linha neoliberal, a avaliação focaliza-se na questão da produtividade e 

prestação de contas. Já na perspetiva progressista, a avaliação desenvolve-se numa lógica de 

democracia ativa e de desenvolvimento pessoal e coletivo. Nutall (1986, citado por Alves, 

2001, p. 92) refere que o conceito de avaliação educacional tem vindo a modificar-se, ao longo 

das épocas, de acordo com a evolução da própria sociedade: alterações económicas, sociais, 

políticas e culturais originaram diferentes conceções de educação e, consequentemente, 

diferentes abordagens de avaliação. A transformação da situação económica interferiu com as 

políticas educativas, havendo a necessidade de reduzir os custos e aumentar a produtividade 

das escolas.  

Palavras como “transparência da gestão”, “prestação de contas” e “responsabilidade social” 

passaram a fazer parte do quotidiano de todos os serviços da administração pública e privada, 

como mecanismos essenciais na gestão de qualidade, regulando todo o processo de avaliação. 

A avaliação externa é associada, entre outros aspetos, à autonomia de escolas, ao 

desenvolvimento profissional docente (Alves & Flores, 2011) e aos movimentos da escola 

eficaz e da melhoria da escola, centrados, respetivamente, nos estudos de eficácia e eficiência. 

Respondendo a uma função formativa da avaliação (Nevo, 2007), o objetivo do movimento de 

melhoria da escola consiste em gerar condições internas centradas em práticas de 

autoavaliação institucional, de forma a estabelecer princípios e normas de ação enquanto 

organizações aprendentes. Por outro lado, e situando-se numa função sumativa de avaliação 

(ibid), o movimento da escola eficaz promove a avaliação externa em função dos resultados, 

sobretudo numa perspetiva comparativa a nível nacional e internacional. 

De acordo com Correia (2011, p.24), “a avaliação de escolas é cada vez mais considerada um 

gerador de mudança que contribui para a tomada de decisões, para a distribuição dos recursos 

e para a melhoria da aprendizagem dos alunos”, embora, como refere Figari (1999; 2009), 

responda a diferentes e complementares funções, tornando-se necessário articular as 

dimensões interna e externa da avaliação. O relatório da OCDE (2012) sugere maior foco de 

atenção à avaliação de escolas, a articulação efetiva entre todos os diferentes níveis de 

avaliação e esferas avaliativas e à garantia da existência de elementos que reflitam os efeitos 

da avaliação, usando, por exemplo, os resultados da avaliação externa de escolas como uma 

orientação para a melhoria de todo o processo educativo.  

Embora o conceito seja mais utilizado para o ensino superior e para os seus processos de 

garantia da qualidade, quando se fala de avaliação institucional (Sobrinho, 2003) há questões 

que são comuns às escolas, nomeadamente as funções que a avaliação desempenha. De 

acordo com autores que têm definido a avaliação como a formulação de um juízo de valor e a 

atribuição de um mérito (Stake, 2007; Stufflebeam, 2003), a avaliação tem duas componentes 

essenciais quando reportada a uma instituição ou organização: a dimensão interna ou 

autoavaliação e a avaliação externa ou a heteroavaliação, sendo a primeira da 

responsabilidade da escola e a segunda da Administração central. Para Marchesi (2002 p.35), 

estas modalidades de avaliação “devem ser levadas a cabo simultaneamente, embora de 

forma independente uma da outra. Deste modo, ambas podem tornar-se ferramentas 

fundamentais e positivas para a mudança e a melhoria das escolas”, mesmo que os efeitos da 
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avaliação interna sejam mais reconhecidos do que os da avaliação externa (Simons, 1999). É 

neste contexto que Bolívar (2006) entende a avaliação de escolas como um diálogo entre a 

avaliação externa e a avaliação interna, sendo que a avaliação externa se direciona para a 

eficácia em termos de resultados e a avaliação interna para a eficiência de processos. Assim, “o 

diálogo entre as políticas de prestação de contas e a cultura de avaliação e de autoavaliação da 

escola está a tornar-se uma questão cada vez mais importante” Barzanò (2009, p. 69). 

 

 

2. OS RELATÓRIOS 

 

As primeiras práticas de avaliação externa em Portugal, dinamizadas pelo Ministério da 

Educação, centraram-se na perspetiva dos processos, tendo como propósito a avaliação 

formativa institucional, com enfase na participação das escolas e na integração das suas 

dimensões ao nível do objeto da avaliação. Com base nos princípios e práticas da avaliação 

institucional têm sido elaborados diversos estudos de investigação ao nível de dissertações e 

teses. Consultando-se o repositório científico aberto e os sítios das principais universidades 

portuguesas, verifica-se que nos últimos anos têm sido realizados estudos empíricos centrados 

na avaliação, analisada de seguida pelas palavras-chave avaliação externa, autoavaliação, 

avaliação de escolas, avaliação interna, avaliação institucional, qualidade. 

Na análise dos estudos realizados no âmbito da dimensão autoavaliação, constata-se que a 

maioria dos estudos foi realizada nos últimos três anos, demonstrando a pertinência e 

urgência no estudo da temática. Contudo, a investigação carece de uma perspetiva de 

compreensão acerca do micro e meso contexto do problema, tornando-se pertinente a análise 

dos relatórios mais relevantes: o relatório da OCDE “Reviews of evaluation and assessment in 

education: Portugal.”, o relatório da rede Eurydice “A avaliação dos estabelecimentos de 

ensino à lupa” e o estudo de José Maria Azevedo “A avaliação das escolas: fundamentar 

modelos e operacionalizar processos”, que apresentamos de seguida. Com vista à 

compreensão do processo de avaliação externa em Portugal exploramos os pareceres do 

Conselho Nacional de Educação (CNE).  

 

 

3. METODOLOGIA 

  

Estudo 1 - A avaliação externa de escolas. Estudo comparativo entre Portugal e Cabo Verde 

 

Ao contrário de outros países, a avaliação em Portugal tem originado muita discussão e tem 

sido objeto de estudo em diversos contextos, seja ela de natureza interna ou externa. A opção 

pela temática deve-se ao fato de ser uma área em crescente desenvolvimento em termos 

teóricos e práticos. 

Compreender a problemática da avaliação das escolas e o modo como a mesma se expressa 

nas realidades Portuguesa e Cabo-verdiana é o desafio presente neste estudo, no qual 

procurarei fazer eco das discussões sobre suas opções, praticas e efeitos que lhe são inerentes. 

Em termos de metodologia, optamos por realizar este trabalho de investigação segundo uma 

abordagem predominantemente qualitativa, atendendo às características do objeto de estudo 
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de forma a dar resposta à questão de investigação formulada: “Que referências e 

procedimentos caraterizam a avaliação externa em Portugal e Cabo Verde”? 

A análise documental, a realização de entrevistas, pareceram-nos ser as técnicas e 

instrumentos mais adequados para responder à nossa questão. O estudo terá um propósito 

mais analítico, no desenvolvimento da pesquisa, obtendo pontos de referências bibliográficas, 

e ao mesmo tempo tornando possível o confronto entre a teoria e as opiniões, de modo a 

aprofundar e enriquecer a informação e a compreensão do fenómeno em estudo.  

A entrevista foi direcionada a um especialista ligado ao modelo de avaliação em Portugal, da 

região do norte e a inspeção em Cabo verde. A mesma foi aplicada a um diretor do ensino 

secundário, com preferência de uma determinada escola da mesma região em Portugal, que já 

foi sujeita à avaliação externa. O mesmo percurso foi feito em Cabo Verde, visando analisar os 

modelos, processos e práticas e os efeitos produzidos pela avaliação externa (fase 

experimental). O estudo abrange uma totalidade de quatro participantes. Os dados recolhidos 

nestas entrevistas serão sujeitos a uma análise de conteúdo tendo por referência os 

procedimentos de Bardin (2006) e Esteves (2006). 

 

 

Estudo 2 - O impacto da avaliação externa de escolas na educação pré-escolar pública e seus 

efeitos na rede privada 

 

Desde o seu aparecimento em 1882, com o primeiro jardim-de-infância Froebel, por iniciativa 

governamental, a educação pré-escolar tem sido o “parente pobre” da educação em Portugal. 

O alargamento constante da escolaridade obrigatória para níveis superiores de ensino, 

negligenciando a pertinência do ensino pré-escolar, como começo estruturante das 

aprendizagens das crianças mais novas, foi sempre uma tendência das políticas educativas 

portuguesas. Esta tendência contraria a de certos países europeus que nos servem de 

referência em tantos outros aspetos, e que têm já incluído, no sistema de ensino, a 

obrigatoriedade da educação pré-escolar. Segundo dados estatísticos da Eurydice (2011), 

Grécia, Chipre, Hungria e Polónia têm a educação pré-escolar obrigatória no último ano, 

Letónia e Luxemburgo têm a obrigatoriedade deste grau de ensino em dois anos. A Dinamarca 

exige desde 2009 um ano de frequência de pré-escolar mas a crianças a partir dos 6 anos. 

Malta, Países Baixos e Reino Unido (Inglaterra e País de Gales) preveem a entrada no ensino 

básico com 5 anos e a Irlanda do Norte aos 4 anos de idade. Em Portugal, segundo a DGEEC 

(Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência), em 2011, dos 1923736 alunos inscritos, 

14.4% são alunos do ensino pré-escolar, sendo que 52% se matricularam em estabelecimentos 

da rede pública, 31% na rede privada dependente dos estado e 17% na rede privada 

independente. 

A avaliação externa de escolas, realizada pela IGEC (Inspeção Geral da Educação e Ciência) tem 

vindo, desde 2006, a avaliar as instituições pré-escolares da rede pública enquanto instituições 

integradas em agrupamentos de escolas. O primeiro ciclo de avaliação externa de escolas 

(2006-2010) terminou e começou um novo em 2010/2011, pelo que cabe perguntar: 

 

Qual terá sido o impacto da avaliação externa nestes estabelecimentos de ensino? Será que a 

educação pré-escolar saiu valorizada deste processo? 
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Para perceber o impacto da avaliação externa no ensino pré-escolar público, pretende-se 

efetuar um estudo de natureza qualitativa-quantitativa assente na análise de um corpus 

documental composto, essencialmente, pelos relatórios de avaliação externa dos 

agrupamentos de escolas com jardins-de-infância, do ensino público, do concelho de S. João 

da Madeira (N=2), privilegiando o Estudo de Caso e os procedimentos metodológicos de Stake 

(2007). 

Após análise detalhada dos relatórios da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) dos 

agrupamentos do concelho de S. João da Madeira, serão elaborados guiões de entrevistas 

semiestruturadas a aplicar aos diretores dos referidos agrupamentos (N= 2) e a educadoras 

(n=4) e, respeitando os procedimentos defendidos por Estrela (1993). As possíveis implicações 

da avaliação externa na rede privada e privada dependente do estado serão obtidas com a 

realização de entrevistas a diretores de escolas dependentes do estado (IPSS, Misericórdias) e 

de escolas privadas (n=2), e ainda, a educadores de infância ao serviço das mesmas (n=4). As 

entrevistas obtidas serão sujeitas posteriormente a uma análise de conteúdo, respeitando as 

regras defendidas por Bardin (2006, pp. 90-92) da exaustividade, representatividade, 

homogeneidade, exclusividade e pertinência. Os dados recolhidos serão, pois, invocados das 

entrevistas, após leitura flutuante, categorizados através de procedimentos fechados (de 

preferência) ou abertos caso não se encontrem categorias previamente definidas que 

satisfaçam a investigação. Esta categorização obedecerá aos princípios defendidos por Bardin 

(2006) e Esteves (2006) e a interpretação dos resultados adquiridos e a produção de 

inferências serão analisadas, caso se justifique, à luz dos atuais programas informáticos, como 

o NVivo, que amplificarão a validade e fidelidade dos resultados obtidos. Durante todo este 

processo serão salvaguardados os dados referentes aos respondentes (dos relatórios de 

avaliação externa e das entrevistas) codificando a sua identificação e os seus dados 

identificatórios. Os entrevistados serão informados da natureza do estudo e suas implicações e 

esclarecidas quaisquer dúvidas que manifestem.  

 

 

Estudo 3 - O impacto de um dispositivo de avaliação externa na avaliação da qualidade em 

creche. Um estudo sobre as perspetivas de desenvolvimento profissional nos educadores de 

infância. 

 

O estudo “O impacto de um dispositivo de avaliação externa na avaliação da qualidade em 

creche. Um estudo sobre as perspetivas de desenvolvimento profissional nos educadores de 

infância.”, tem como objeto a educação de infância que está a ser alvo de diversas 

transformações, nomeadamente ao nível dos seus objetivos no âmbito curricular, assim como 

a sua cultura e identidade. 

Numa sociedade onde se “olha” a educação de infância numa perspetiva algo 

“assistencialista”, procuram-se respostas, alteram-se estruturas organizativas e modificam-se 

processos educativos que permitam oferecer a esta etapa educativa uma maior credibilidade. 

Uma das alterações relaciona-se com a proposta do Instituto de Segurança Social (ISS, I.P.), no 

âmbito do sistema da ação social às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 

com o “objetivo de constituir um referencial normativo que permita avaliar a qualidade dos 

serviços prestados e consequentemente diferenciar positivamente as respostas sociais, o ISS, 
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I.P..” (ISS, I.P., 2005, p.5), através do desenvolvimento dos modelos de avaliação da qualidade 

das respostas sociais, tais como as creches.  

Tal como todas as mudanças, este referencial normativo, que se assemelha a um dispositivo de 

avaliação externa, fomenta o conflito e as oportunidades, promovendo um questionamento da 

identidade profissional junto dos educadores e da restante comunidade. É neste sentido, que 

levantamos a questão do impacto ao nível do desenvolvimento profissional que os dispositivos 

de avaliação externa, como os modelos de avaliação da qualidade em creche, estão a provocar 

no educador de infância. 

Consideramos que na conjuntura atual torna-se particularmente conveniente investigar as 

questões relativas à (re)construção do desenvolvimento profissional dos educadores de 

infância, de modo a concluir se o impacto do modelo de avaliação da qualidade, como 

dispositivo de avaliação externa, altera a conceção de identidade curricular e profissional. 

Com este propósito foram formulados as seguintes questões de investigação: i) Como se 

caracteriza o dispositivo externo do modelo de avaliação da qualidade em creche?; ii) Qual é a 

perspetiva dos educadores de infância quanto à introdução do modelo de avaliação da 

qualidade em creche? Iii) Que tipo de valorização profissional é caracterizado pelos 

educadores de infância com a introdução de um dispositivo de avaliação externa: o modelo de 

avaliação da qualidade em creche?; iv) De que modo, na perspetiva dos educadores, o modelo 

de avaliação da qualidade em creche contribui para a construção da imagem profissional dos 

educadores de infância?; v)Como se caracterizam as decisões curriculares dos educadores de 

infância ao nível da sua atividade pedagógica no contexto do dispositivo de avaliação? 

Estas questões levam à formulação dos seguintes objetivos: i) Caracterizar o dispositivo de 

avaliação da qualidade em creche em contextos de avaliação externa; ii) Estudar as perspetivas 

dos educadores de infância quanto aos efeitos do dispositivo de avaliação da qualidade de 

creche no seu desenvolvimento profissional; iii) Caracterizar as decisões curriculares dos 

educadores de infância em função da implementação do dispositivo de avaliação da qualidade 

de creche. 

Optamos por uma abordagem qualitativa de cariz interpretativo “que nos permita estabelecer 

uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo.” (Bodgan & Biklen, 1994, 

p.49) e, assim, evidenciar os fatores preponderantes na construção da imagem profissional e 

curricular dos educadores de infância, tendo em conta o modelo de avaliação da qualidade em 

creche. Com o objetivo de privilegiar a investigação interpretativa, utilizamos como técnica de 

recolha de dados a análise documental do modelo de avaliação da qualidade em creche, que 

se constitui, deste modo, no corpus documental a explorar. No estudo empírico sobre as 

perspetivas dos educadores, utiliza-se como amostra aleatória de seis respondentes com mais 

de dois anos de experiência profissional, pertencentes à rede de IPSS da segurança social de 

dois concelhos da região norte de Portugal (Braga e Porto) com a técnica de recolha de dados 

de entrevista semiestruturada. Os dados recolhidos através da análise documental e das 

entrevistas são tratados através da análise de conteúdo (Bodgan & Biklen, 1994; Vala, 1986; 

Bardin, 2006). Na realização da investigação, e no que diz respeito às questões éticas são 

observados diversos princípios, nomeadamente ao nível do consentimento informado e do 

protocolo de investigação, da garantia da confidencialidade e anonimato das instituições e dos 

respondentes (Pacheco, 2006; Quivy & Campenhoudt, 1998; Tuckman, 2000; Kvale, 1996).  
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Estudo 4 – Impactos e efeitos da avaliação externa de escolas nas estruturas intermédias de 

gestão 

 

A investigação, em geral, caracteriza-se por utilizar conceitos, teorias, linguagem, técnicas e 

instrumentos com a finalidade de dar respostas aos problemas e interrogações que se 

levantam nos mais diversos âmbitos de trabalho. Para Pacheco (1995, p. 67), “toda a 

investigação tem por base um problema inicial que, crescente e ciclicamente, se vai 

complexificando, em interligações constantes de novos dados, até à procura de um 

interpretação válida, coerente e solucionadora”.  

Numa investigação, seja ela de que tipo for, a escolha da metodologia afigura-se como algo 

extremamente importante, pois dela depende a quantidade e a qualidade dos resultados que 

pretendemos obter. Os procedimentos de investigação devem ser norteados por um conjunto 

de preceitos que façam com que ela seja internamente coerente, exequível, pertinente e lhe 

confiram a nitidez indispensável ao desenvolvimento de um todo com sentido, observando as 

finalidades propostas pelo investigador. É nesta perspetiva, que surge este estudo de caso de 

um agrupamento de escolas em Guimarães.  

O presente estudo tem três objetivos de investigação i) caraterizar o impacto da avaliação 

externa a nível da gestão intermédia; ii) identificar os impactos e efeitos da avaliação externa a 

nível organizacional, curricular e pedagógico e iii) analisar os impactos e efeitos da avaliação 

externa a nível organizacional, curricular e pedagógico. Para responder a estes objetivos 

realizaremos uma pesquisa exaustiva dos referentes de avaliação externa utilizando, para isso, 

a metodologia qualitativa e quantitativa. Como técnicas de recolha de dados pretendemos 

empregar a entrevista individual semiestruturada, o grupo focal, o inquérito por questionário e 

análise documental, sendo que, a entrevista individual (n=1) será feita à coordenadora da 

equipa de autoavaliação; o grupo focal (n=5) será realizado com a colaboração dos 

coordenadores dos diferentes departamentos (Línguas, Expressões, Ciências Humanas e 

Socias, Ciências Exatas e Diretores de Turma); o inquérito por questionário (n=52) será 

aplicado a todos os docentes da escola sede do agrupamento sendo analisados através do 

programa SPSS e Excel e, ainda, a análise documental de todos os documentos considerados 

pertinentes para a compreensão da problemática em estudo. Uma vez que os objetos de 

estudo em educação são por natureza complexos torna-se imprescindível uma análise de 

conteúdo dos dados qualitativos e uma análise estatística dos dados quantitativos, que nos 

permitirá a compreensão da realidade como ela é vivida pelos sujeitos objeto de estudo, bem 

como, a compreensão das diferentes realidades. 
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Estudo 5 – A avaliação externa no ensino especializado da música 

 

Ao longo do projeto de investigação pretendemos analisar os relatórios de avaliação externa, 

realizados no âmbito da PAE dos seis conservatórios de música, verificando os pontos fortes e 

fracos de cada um. Também pretendemos analisar o relatório elaborado por uma equipa de 

investigadores da Universidade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Lisboa, coordenada por Domingos Fernandes, em 2007. Este relatório centrou-se no estudo de 

avaliação do ensino artístico, a pedido do Ministério da Educação. O estado da arte no campo 

do ensino artístico está ainda debilitado, não havendo estudos de investigação relacionados 

com esta área.    

Através da reflexão e análise dos relatórios da AEE nos conservatórios de música, pretendemos 

contribuir para a problematização do ensino especializado da música, colaborando com as 

escolas no seu desenvolvimento. Também ambicionamos conhecer as perceções dos diretores 

dos conservatórios face aos relatórios da AEE e aos procedimentos que tomaram após a sua 

avaliação, o impacto e os efeitos da AEE. Como defende Quivy & Campenhoudt (1998, p.69), 

“as leituras ajudam a fazer o balanço dos conhecimentos relativos ao problema de partida; as 

entrevistas contribuem para descobrir os aspetos a ter em conta e alargam ou retificam o 

campo de investigação das leituras”. 

A investigação a ser utilizada será de natureza qualitativa e quantitativa, através da realização 

de entrevistas, a seis diretores dos conservatórios de música de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, 

Lisboa e Instituto Gregoriano de Lisboa. Segundo Tuckman (1994, p.308) citado por Pacheco 

(2006, p. 22), “os questionários e as entrevistas surgem como fontes de informação ou 

“processos para adquirir dados acerca das pessoas, sobretudo interrogando-as e não 

observando-as, ou recolhendo amostras do seu comportamento”. 

É também utilizada a análise documental, tendo como objeto de análise o estudo de avaliação 

do ensino artístico e os relatórios de avaliação externa, bem como “dar significado às primeiras 

impressões assim como às compilações finais”. (Stake. R., 2007, p.87). Dada a especificidade 

da temática que é objeto de investigação, considera-se que estamos perante um estudo de 

caso, com uma componente institucional (conservatórios de música) e uma componente 

temática (o ensino da música especializado). “O estudo de caso pode ter graus de dificuldade 

variável; tanto principiantes como investigadores experientes os efetuam, apresentando como 

característica o serem mais fáceis de realizar do que os estudos realizados em múltiplos locais 

simultaneamente ou com múltiplos sujeitos. (Scott, 1965, citado por Bogdan, 1994, p. 89).  

 

 

4. PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Da análise de dados recolhidos foi-nos permitido verificar a emergência de algumas 

tendências, comuns a quatro dos estudos supracitados. A primeira das tendências refere-se 

exclusivamente ao estudo comparativo entre Portugal e Cabo Verde dada a sua especificidade. 

Deste estudo surge a tendência para a implementação, em fase inicial, de um processo de 

avaliação externa de escolas em Cabo Verde e a construção de um referencial tendo por 

modelo o utilizado pela IGEC. 

Dos restantes estudos emergem duas tendências, estando a primeira relacionada com a 

avaliação externa como orientadora da autoavaliação, registando-se a produção de um efeito 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

309 
 

direto entre avaliação externa e avaliação interna. Justifica-se esta tendência através de 

excertos das entrevistas realizadas pelos diferentes estudos: estudo 2 - “A avaliação externa 

diz vocês estão mal e mal acolá … têm de melhorar … depois nós tomamos as medidas mas 

eles é que nos dizem onde temos de melhorar …. mas é importante vir alguém de fora dizer 

que é preciso mudar…”, sendo esta afirmação corroborada pela afirmação do estudo 3 - “Sim, 

claro. Acho que serve essencialmente para a segurança social perceber como está a ser gasto o 

dinheiro que distribui pelas suas organizações e saber quem o faz da melhor maneira. Além 

disso intimida quem não o faz bem e faz as organizações repensarem a sua atuação.”, 

demonstrando que a avaliação externa é fundamental para a autorreflexão das instituições , 

tal como é referido numa entrevista do estudo 5: “A AEE foi um instrumento importante, 

principalmente para pensarmos na nossa avaliação interna … porque nós nunca pensamos e só 

avaliamos os outros … e muitas vezes refletimos, mas não escrevemos”. Resultante do grupo 

focal do estudo 4 é unanime que “a partir do momento que há uma avaliação externa, da IGE, 

eles fazem também o plano de melhoria daquilo que observam e a equipa de autoavaliação 

automaticamente pega nesses aspetos referidos e tenta melhorá-los a partir daí”. Face à 

questão da contribuição da avaliação externa de escolas para a consolidação da autoavaliação, 

a análise estatística do estudo 4 demonstra que 65% dos inquiridos concordam com a 

afirmação e 19% concordam totalmente. Desta forma é possível afirmar que a avaliação 

externa veio, em algumas instituições, reforçar e noutras, implementar a necessidade de se 

refletir internamente.  

Também nestes estudos a avaliação externa surge como elemento de ligação entre a escola e 

a comunidade educativa na procura da melhoria. Através das entrevistas efetuadas, observa-

se no estudo 5 que “o plano de melhoria que nós levamos a cabo foi a monitorização 

sistemática das aprendizagens e a adoção coletiva de medidas de melhoria das 

aprendizagens.”, demonstrando haver melhorias que são implementadas em consequência da 

avaliação externa, como é defendido por uma educadora de infância entrevistada no estudo 3: 

“…em termos globais institucionais, sim… são visíveis mais regras na higienização da 

instituição, na segurança no trabalho, na troca de informação com a família…”. Os resultados 

estatísticos do estudo 4 demonstram que 58% dos inquiridos concordam com esta tendência e 

15% concordam totalmente. Contudo, no grupo focal realizado no estudo 4 esta tendência é 

contrariada pela afirmação: “aí, tenho dúvidas que tenha sido tão eficaz a ponto de ter dado 

um contributo tão visível”. Relativamente a esta questão observamos que apesar de haver 

uma aceitação da grande maioria dos intervenientes dos estudos, não existe ainda uma cultura 

de envolvimento entre a escola e a comunidade educativa em resultado da avaliação externa, 

dado que 21% dos inquiridos do estudo 4 revela que não tem opinião. 

Os estudos 2 e 3, relacionados com a educação pré-escolar pública e privada e a creche 

demonstram que à uma tendência para um impacto maior da avaliação externa no sistema de 

educação semiprivada, nomeadamente ao nível das IPSS, face às instituições públicas. Assim, 

no estudo 3 uma educadora de infância afirma que: “existe, existe… uma maior… humm… 

pronto, uma maior exigência em certos aspetos, como a nível das atividades, na organização 

dos espaços e essas coisas todas. Mesmo, também, na organização da… das intenções 

pedagógicas de cada, de cada educador”. Esta opinião verifica-se também no topo hierárquico, 

através da afirmação de uma diretora de IPSS que numa entrevista do estudo 2 declara que 

houve mudanças “… essencialmente a nível de funcionamento e melhorou bastante os nossos 

serviços”. Este impacto transformou a lógica de funcionamento das instituições a tal ponto que 
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outras educadoras referem que: “ hoje em dia os pais dão muita importância à imagem que 

uma instituição passa para fora… E reconheço que hoje a maior parte dos pais procuram uma 

instituição que lhes dê segurança… E uma das seguranças é sem dúvida o modelo de 

avaliação… de qualidade.” (estudo 3); “a partir do lançamento do Modelo de Qualidade para 

as Creches foram obrigadas a trabalhar com a avaliação” (estudo 2). Em contrapartida, apesar 

dos estabelecimentos de educação pré-escolar públicos assumirem melhorias após as visitas 

da IGEC, são menos entusiastas quanto ao seu impacto, tal como se pode depreender através 

de excertos de entrevistas a educadoras do estudo 2: “Eu julgo que não… foram mais questões 

práticas mas que vieram ajudar porque nos fizeram refletir mais se os alunos conseguem ou 

não atinge aquilo a que nos propomos” e “Não… não me parece! Houve alturas… bom é assim 

(…) a partir do momento em que veio a avaliação externa e que também quiseram saber do 

pré-escolar (…) as pessoas que estavam na direção (que não a colega do pré-escolar) 

começaram a ficar mais sensíveis àquilo que se fazia no pré-escolar e áquilo que era o pré-

escolar mas, não assim…. Eh… a mim em termos de trabalho… nada!”. 

A avaliação externa tem um efeito direto no trabalho realizado pela equipa de autoavaliação, 

bem como um efeito diluído no tempo na gestão intermédia da escola tal como é comprovado 

no grupo focal do estudo 4:“… as dinâmicas organizacionais que se criaram … foram criadas e a 

reflexão foi lançada e está a ser feita …” e “… eles deram sugestões e nós aceitámos no sentido 

de melhorar…”. Na análise do relatório da autoria de Domingos Fernandes sobre o ensino 

especializado da música em Portugal é revelado que “Embora em alguns conservatórios, sejam 

desenvolvidos procedimentos regulares de autoavaliação, em particular no domínio dos 

resultados académicos, o trabalho de recolha, tratamento e divulgação de informação, não é 

realizada por nenhum conservatório (estudo 5). Todavia o grupo focal (estudo 4) evidencia que 

o efeito da avaliação externa se pode desvanecer no tempo: “na altura teve um forte impacto 

mas que ao longo de quatro anos foi-se desvanecendo”, esmorecendo-se o seu impacto: “ … 

um tempo muito desfasado…”. 

No ensino especializado da música, a avaliação externa tem um efeito direto na reorganização 

interna das escolas, sendo demonstrado nas entrevistas realizadas aos diretores dos seis 

conservatórios de música no estudo 5: “A avaliação externa teve um papel extremamente 

positivo porque fez com que aprimoremos a nossa casa e consigamos ver o que está bem, 

melhor e menos bem”. Esta posição foi bastante demarcada e reforçada afirmando-se “… que 

os conservatórios evoluíram muito e muito bem … numa dinâmica do que é o ensino, 

organização da escola e escolar e o que é entrar num projeto educativo e de falamos de 

noções e de conceitos, que enquanto conservatório aqui há trinta anos atrás eram coisas que 

não cabiam na mente do professor artista”. Desta forma, é possível verificar que houve uma 

evolução entre o que existia e o presente, visto que “…embora tivesse já alguns procedimentos 

de autoavaliação … não era feita de uma forma evidente e nós na altura fomos verdadeiros ao 

dizê-lo, no entanto, foi a própria equipa de avaliação que constatou que tínhamos informação 

de autoavaliação mas que esta estava dispersa. No fundo, nós tínhamos já uma equipa de 

autoavaliação que só analisava os resultados, nada mais. E não tinham estruturado um plano 

de ação”. Constata-se com este estudo que no ensino especializado da música a avaliação 

externa está a ter um grande impacto que exige de todos os atores os mesmos procedimentos 

com vista a uma uniformização. 
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CONCLUSÕES  

 

Tendo em conta a evolução dos presentes estudos podemos afirmar a importância que a 

avaliação externa desempenha no quotidiano das escolas. A investigação já realizada aponta 

para uma alteração das práticas pedagógicas, para a melhoria da prestação do serviço 

educativo, bem como da responsabilização dos diferentes atores envolvidos no processo. 

A autoavaliação tornou-se um elemento chave nas escolas. Desde a sua implementação que 

promove a avaliação sistemática ou sistémica e a procura de áreas que necessitam intervenção 

requalificando a escola, implicando toda a comunidade educativa com o objetivo partilhado da 

melhoria, tal como é preconizado no relatório da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Económico (OCDE, 2012), quando refere que Portugal demonstra 

preocupação pela consolidação de uma cultura de avaliação em todos os níveis do sistema 

educativo. Por outro lado, apresentamos, nestes estudos, que o sistema de avaliação proposto 

pela administração central ainda se encontra numa fase de algum desfasamento entre o que é 

intencionado e o que é a ação prática nas escolas, visto que os atores não são envolvidos nos 

processos avaliativos, apresentando aquilo que é definido no relatório da OCDE (2012), de 

uma perspetiva top-down, embora já se confirmem alguns progressos neste campo, 

nomeadamente como descrevem alguns dos entrevistados sugerindo que a avaliação surge 

como orientador da prática educativa. Desta forma, continua a ser pertinente uma maior 

interação, integração e coerência que permita a clarificação das responsabilidades dos 

diferentes atores educativos com vista à qualidade do ensino. 

Ao nível do ensino particular e semiprivado, também é possível clarificar que a avaliação 

externa demonstra-se cada vez mais presente, tal como é defendido na Recomendação 

nº1/2011 do Conselho Nacional de Educação quando refere que a medio prazo a avaliação 

externa deverá deixar de se circunscrever apenas ao ensino público. 

Consideramos que através dos estudos que estamos a implementar e das tendências já 

surgidas, é possível, num breve olhar, compreender a grandeza da avaliação externa e a lógica 

de interação nos diferentes espaços educativos, tornando-se imperativo refletir sobre a 

alteração de paradigma no sistema educativo português. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a Escola é impelida pelas diretrizes europeias no sentido da melhoria da sua 

qualidade, mas os progressos sentir-se-ão apenas quando os responsáveis educativos 

refletirem de forma crítica e responsável visando uma Escola nos trilhos da excelência. A esta 

visão reflexiva da Escola associa-se o processo de avaliação, muitas vezes definido como “o 

processo de determinação do mérito ou valor de alguma coisa ou ao produto desse processo” 

(Scriven, 1991, p.139). 

Segundo Hadji (1994), avaliar é a operação pela qual se formula um juízo de valor sobre a 

distância, maior ou menor, entre o “ideal” e o “real”, entre o referencial desejado e a realidade 

da qual se recolheu a informação. Neste sentido, há semelhanças entre o processo de avaliar 

um objeto e a realização de comparações entre o que se pretende avaliar e o que lhe serve de 

referência, surgindo esta perspetiva associada ao processo de referencialização. 

“O processo de avaliação consistiria, então, numa reflexão (para não o reduzir a uma medida) 

sobre o desvio entre o referente (que fixa o estado final necessário ou desejável e 

“desempenha uma papel instrumental”) e o referido (que designa a parte da realidade 

escolhida como “material” para esta reflexão ou para esta medida)” (Figari, 1996, p. 48). 

Segundo Clímaco, em Portugal, “o impulso que as políticas de avaliação tiveram nos últimos 20 

anos decorreu das preocupações com a eficácia e com a eficiência da educação, claramente 

postas em causa a partir dos anos 70” (2005, p.114), sendo o caráter obrigatório e permanente 

da avaliação preconizado na Lei n.º 31/2002 de 20 de Dezembro, que desenvolve o regime 

previsto na Lei de Bases do Sistema Educativo.  

Apesar de nos últimos anos terem sido cultivadas e desenvolvidas práticas avaliativas nas 

escolas, estas revestem-se de uma natureza generalista, facilmente percetível pelos estudos 

existentes na área. Estes estudos ocupam-se, maioritariamente, da escola no seu todo, 

parecendo, muitas vezes, que as pequenas partes que constituem o todo ficam adormecidas 

numa avaliação global. O vazio de estudos sobre a avaliação de aspetos específicos da escola 

acentua-se quando pesquisamos sobre a temática dos apoios educativos (AE), um tema ainda 

obscuro no panorama educativo nacional. Considerando o largo número de alunos que 

beneficia destes apoios, seria pertinente o desenvolvimento de estudos nesta área, sendo este 

o ponto de partida desta investigação. 
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O ESTUDO 

 

Atendendo ao vazio de estudos avaliativos sobre os AE e à sua importância para o sucesso 

escolar, pretendemos nesta investigação não só construir e validar um referencial de avaliação 

dos AE implementados no 1.º CEB do Agrupamento Alfa, mas também facultar um quadro de 

referência para a realização da autoavaliação pelo agrupamento em estudo. Partindo destas 

premissas, foram recolhidas informações por análise documental e questionamento direto e 

informal dos agentes educativos envolvidos na planificação e implementação dos AE do 1.º 

CEB. Considerando os dados recolhidos esboçou-se um referencial que procurou espelhar as 

caraterísticas do Agrupamento Alfa, enquadrado pela legislação em vigor e pelo tipo de 

avaliação que se pretendia implementar. O referencial de avaliação foi estruturado em quatro 

domínios: articulação pedagógica/curricular, gestão dos AE, oferta educativa e sucesso escolar. 

A análise destes domínios pretendeu levar a cabo a monitorização dos AE do Agrupamento 

Alfa, especificamente a modalidade de apoio pedagógico acrescido (planos de 

acompanhamento, recuperação e desenvolvimento). Procurou-se perceber que aspetos estão 

a funcionar plenamente, quais os aspetos que requerem melhorias e quais as sugestões que 

emergem deste estudo. Na elaboração de um referencial avaliativo, além da definição do seu 

objeto, é preponderante considerar aquilo que se pretende, definindo os seus objetivos, a 

finalidade, a avaliação a implementar, o critério que serve de base ao referencial e a 

perspetiva em que se insere. Assim sendo, o referencial proposto baseia-se numa avaliação 

que tem por finalidade o desenvolvimento da capacidade do agrupamento para “planear e 

implementar o seu processo de melhoria” (Alaiz et al., 2003, p. 33). Este referencial tem por 

critério base o próprio “avaliando”, sendo, assim, um referencial ipsativo, visando a 

comparação do resultado obtido na avaliação com o desempenho anterior. Com este 

referencial, propõe-se a implementação de uma avaliação formativa, que pretende promover 

a melhoria durante o decurso do processo. 

 

 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Considerando os objetivos delineados para o estudo e para o referencial avaliativo, definiram-

se as seguintes questões de investigação: 

 

• De que forma os AE implementados demonstraram a sua influência e eficácia no sucesso e 

inclusão escolar dos alunos?  

• Como articulam os atores educativos envolvidos na planificação e implementação dos AE? 

• De que forma os atores educativos diversificam os AE implementados tendo em 

consideração as necessidades existentes? 

• De que forma os recursos humanos e materiais disponibilizados para os AE se adequam às 

necessidades existentes? 

• De que forma são considerados os documentos orientadores e são traçadas pontes de 

articulação na elaboração dos planos de apoio (PA) implementados? 

• Como se dá o envolvimento das entidades e associações locais nos AE implementados? 
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MÉTODO 

 

Neste estudo, deparamo-nos com uma investigação dual, dividida em dois momentos: o 

primeiro, de análise da realidade do agrupamento que é alvo do nosso estudo e de construção 

do referencial de avaliação dos AE do 1.º CEB desse agrupamento; o segundo, de validação do 

referencial desenvolvido. Tendo em consideração os pressupostos referidos e os objetivos 

delineados, podemos afirmar que esta investigação é um estudo de caso que, no segundo 

momento (validação do referencial de avaliação proposto), se complementa com uma 

investigação de avaliação, onde se procura validar o referencial de avaliação dos AE do 1.º CEB 

por meio de questionários e entrevistas, construídos para o efeito. Após a recolha de dados 

por entrevista, questionário e análise documental procedeu-se a uma análise qualitativa dos 

mesmos e à respetiva triangulação.  

 

 

UNIVERSO E POPULAÇÃO AMOSTRAL 

 

O Agrupamento de Escolas Alfa 

 

O Agrupamento de Escolas Alfa em funcionamento desde o ano letivo 2003/2004 é constituído 

por quatro Jardins de Infância, três escolas do 1.º CEB e uma Escola do 2.º/3.º CEB, sendo 

frequentado, no ano letivo 2009/2010, por cerca de 1200 alunos, dos quais 424 frequentavam 

o 1.º CEB. 

O ambiente envolvente deste agrupamento tem sido objeto de uma transformação na qual o 

ambiente rural tem vindo a ser substituído por um espaço residencial heterogéneo. 

No geral, as famílias dos alunos possuem habilitações académicas ao nível da escolaridade 

básica e aproximadamente 30% integra as categorias sem habilitação, formação desconhecida 

e outra. Cerca de metade dos alunos do agrupamento beneficiam do apoio da Ação Social 

Escolar, havendo uma maior incidência no escalão A.  

No que concerne aos AE, cerca de 20,2% dos alunos que frequentam o 1.º CEB do 

agrupamento beneficiam de PA, sendo este valor 5,7% superior ao valor médio nacional 

apresentado pela IGE para o ano letivo 2007/2008. 

 

População amostral 

 

A população amostral do estudo é constituída pelos agentes educativos diretamente 

envolvidos na planificação e implementação dos AE, tendo surgido cinco subgrupos (Figura 1): 

os docentes titulares de turma, os docentes de AE, a Coordenadora do Conselho de Docentes 

Titulares de Turma (CDTT), o elemento da Direção responsável pelo 1.º CEB e os encarregados 

de educação, cujos educandos beneficiaram de AE no ano letivo 2009/2010. Apenas o 

elemento da Direção e a Coordenadora do CDTT foram inquiridos somente por entrevista e os 

encarregados de educação por questionário, tendo os restantes agentes educativos sido 

inquiridos com recurso aos dois instrumentos desenvolvidos (Figura 1).  
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Figura 1 – Dados relativos ao inquérito e caraterização da população amostral. 

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

Articulação pedagógica/Curricular: articulação entre os agentes educativos no 

desenvolvimento, implementação e prossecução dos AE 

 

A análise dos dados deste subdomínio demonstra que os docentes titulares de turma e de AE 

articulam informalmente no quotidiano educativo e formalmente nas reuniões de 

Departamento e nas reuniões de CDTT. Uma outra questão a realçar será o conhecimento dos 

docentes de AE, não apenas sobre o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) e o Plano Anual 

de Atividades (PAA), a que terão acesso nas reuniões de Departamento e na reunião geral de 

docentes realizada no início do ano letivo, mas também fazer conhecer o Projeto Curricular de 

Turma (PCT). Uma proposta de melhoria neste parâmetro seria a elaboração por cada docente 

de AE de uma planificação para cada aluno a que presta AE. Desta forma, a necessidade de 

conhecimento do PCT acentuar-se-ia e, talvez aí, se interiorizasse a importância do seu 

conhecimento. 
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Os docentes foram questionados sobre a elaboração de um relatório anual, mas foi percetível 

pelos depoimentos que este relatório não tinha um caráter anual, mas periódico. O relatório 

do AE era elaborado pelos docentes de AE que, depois, o entregavam aos docentes titulares de 

turma, os quais, partindo deste e dos dados recolhidos nas aulas, elaboravam um relatório 

independente. Estas informações seriam, posteriormente, registadas na avaliação do aluno 

que é comunicada ao encarregado de educação no final de cada período. 

Quanto à análise da articulação entre os docentes titulares de turma e os encarregados de 

educação, verificamos que os encarregados de educação tomam conhecimento das 

dificuldades de aprendizagem dos seus educandos, bem como do PA proposto. É-lhes pedida 

autorização para a implementação do PA traçado e solicitado que façam o devido 

acompanhamento do educando em casa. A participação direta ou indireta do encarregado de 

educação depende não apenas do PA delineado, mas também da qualidade do 

acompanhamento dado pela família. É relatado por alguns docentes que, apesar de o 

acompanhamento ser solicitado, muitas vezes, a família não o realiza, o que poderá ser o 

ponto de partida para o insucesso do apoio e o cerne do insucesso escolar. Durante a 

implementação do apoio, os contactos entre o docente titular de turma e os encarregados de 

educação dão-se, pelo menos, uma vez por período. Uma outra situação passível de ser 

relatada reporta ao desconhecimento dos encarregados de educação sobre a designação do 

PA do seu educando. Este facto coloca a descoberto as dificuldades dos encarregados de 

educação na compreensão dos PA e também da dificuldade de auxílio aos educandos devido à 

precaridade das suas habilitações literárias. Terá de ser pensada uma solução para aproximar 

os encarregados de educação da escola, da formação dos seus educandos, o que apenas 

poderá ser conseguido pelo auxílio aos encarregados de educação por parte do Agrupamento 

Alfa. 

No que se refere ao envolvimento do professor bibliotecário em rotinas associadas aos AE, 

verificamos a inexistente ou reduzida intervenção deste agente nestes processos, embora haja 

a ressalvar que a afetação de recursos humanos para esta função decorreu da Portaria 

756/2009 de 14 de Julho com efeito nas escolas no ano letivo 2009/2010. Porém, este recurso 

poderá ser vantajoso, por exemplo, na implementação de PA relativos a dificuldades de 

aprendizagem na Língua Portuguesa, ou, ainda, no ensino da Língua Portuguesa a alunos 

oriundos de outros países. 

A ligação da escola à comunidade local continua a constituir-se como uma meta pouco ou 

nada atingida no que concerne aos AE. Maioritariamente, os docentes titulares de turma 

afirmaram que a articulação com entidades da comunidade local, com objetivos associados 

aos AE, “nunca” se realizavam, distribuindo-se as restantes respostas entre as frequências de 

“algumas vezes” e “raramente”. No caso dos docentes de AE, as respostas centraram-se 

maioritariamente na frequência “raramente”, distribuindo-se as restantes pelas hipóteses 

anteriormente referidas para os docentes titulares de turma. Apesar de o resultado obtido nos 

questionários, recolhemos dados nas entrevistas que demonstram o envolvimento de algumas 

entidades vinculadas ao poder municipal em processos associados aos AE, sugerindo que estas 

parcerias resultem da relação desenvolvida entre a autarquia e a escola. Considerando o 

exposto, parece-nos que há melhorias passíveis de serem pensadas para o Agrupamento Alfa, 

visto que as parcerias entre escolas e entidades locais e regionais podem ser deveras frutíferas 

não só na partilha de competências, mas também no angariar de fontes alternativas de 

financiamento. 
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No que concerne à articulação entre os docentes titulares de turma e de AE com a Direção do 

Agrupamento Alfa, esta realiza-se por intermédio da Coordenadora do Departamento de 1.º 

CEB e das atas das reuniões desta estrutura, pois todos os docentes do 1.º CEB têm aqui 

assento, sendo também nesta estrutura que são discutidos os temas relacionados com as 

avaliações dos alunos. Foi ainda referido que, por vezes, os docentes de AE poderão ser 

convocados para as reuniões do CDTT e, também aí, discutir assuntos relacionados com os PA. 

Um aspeto notório na recolha de dados sobre este indicador foi o facto de alguns docentes 

ainda ficarem confusos com a nomenclatura destas estruturas. No seguimento desta 

constatação, surge o facto de alguns docentes não considerarem as reuniões supra referidas 

ou os coordenadores destas estruturas como vias de comunicação e/ou articulação com a 

Direção do agrupamento. Tal facto, dever-se-á, possivelmente, ao ainda curto período desde a 

criação/reformulação destas estruturas. 

Relativamente aos levantamentos sobre dificuldades detetadas, medidas implementadas e 

recursos mobilizados, estes têm caráter formal e informal, tendo-se realizado no ano letivo 

2009/2010 levantamentos informais nas reuniões de Departamento e formais pelo Núcleo de 

Apoio Educativo e de Promoção do Sucesso Escolar. 

 

Articulação pedagógica/Curricular: articulação entre os AE e os documentos orientadores da 

turma/escola/agrupamento 

 

Relativamente a este subdomínio, os docentes afirmam que a elaboração e implementação 

dos diferentes PA tem sempre por base o PCT. Este documento que pretende definir as 

estratégias de concretização do Currículo Nacional e do Projeto Curricular do Agrupamento, é, 

segundo os docentes do Agrupamento Alfa, um instrumento agregador que faz a ponte entre 

todos os documentos orientadores. Assim, é-nos sugerido pelos dados que a articulação entre 

os PA implementados e os diferentes documentos orientadores é uma realidade.  

Ainda neste subdomínio, os docentes foram inquiridos sobre a frequência da avaliação dos PA 

que poderá conduzir a reformulações. Segundo os dados recolhidos, esta avaliação far-se-á 

sempre que necessário, embora, frequentemente, coincida com o final de cada período letivo. 

 

Oferta Educativa 

 

Neste domínio do referencial de avaliação os agentes educativos foram questionados sobre a 

adequação das estratégias de AE implementadas, tendo-se verificado que, de uma forma 

geral, todos classificam positivamente a oferta educativa. Constatamos ainda que, quando 

solicitados para dar sugestões de melhoria, em nenhum momento foram referidas alternativas 

em termos de oferta educativa. Tal facto, dever-se-á não só aos processos adotados pelo 

Agrupamento, mas também ao trabalho realizado pelos docentes de AE.  

No sentido de aprofundar esta questão, solicitámos aos docentes que nos indicassem a 

frequência de realização de reuniões para troca de experiências e diversificação de estratégias. 

Obtivemos respostas ambíguas, visto que as reuniões de Departamento e de CDTT são 

encaradas por alguns docentes como oportunidades para o delinear de novas estratégias, 

enquanto outros defendem a realização de reuniões específicas para este fim. Em termos 

legais, nada obriga à realização destas reuniões, mas estes encontros extra poderão constituir-

se como uma ação de melhoria passível de ser implementada, o que poderia incrementar a 
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diversificação de estratégias e modelos educativos e, também, retirar alguma sobrecarga às 

reuniões de Departamento. 

 

Gestão dos AE: adequação dos recursos humanos, materiais e físicos às necessidades de 

funcionamento dos AE  

 

Dos parâmetros avaliados neste subdomínio, o número de recursos humanos mobilizados para 

o AE foi o que, por mais vezes, foi classificado negativamente pelos docentes, sendo também 

aquele que recolhe mais referências nas entrevistas como o “grande” problema dos AE. 

Segundo os docentes, os escassos recursos humanos destinados aos AE e as suas múltiplas 

valências impedem uma maior eficácia dos AE. No entanto, é necessário considerar que existe 

uma fórmula de determinação do crédito de horas de AE a distribuir para o agrupamento, 

sendo que estas horas destinam-se a todos os alunos do 1.º CEB. Afigura-se que pouco ou 

nada haverá a fazer, mas há que encontrar estratégias alternativas que complementem os 

recursos que são fornecidas pelo Ministério da Educação. Uma das possíveis ações de melhoria 

seria a criação de parcerias com entidades locais capazes de financiar ou facultar recursos 

humanos que complementassem os existentes. 

No que se refere a documentos e  livros sobre os AE, constatamos que a oferta é escassa, mas 

a procura também não é acentuada. Tal dever-se-á a vários fatores: o conhecimento dos 

docentes sobre a escassez destes recursos, a sua consulta na internet ou ainda a aquisição 

destes materiais para uso pessoal. Para este parâmetro possíveis ações de melhoria seriam: a 

criação da lista de sites com materiais subordinados a esta temática; a criação de um catálogo 

on-line que permitisse aos docentes consultar os títulos disponíveis na Biblioteca Escolar; a 

assinatura de revistas sobre a temática de forma a permitir aos docentes aceder a estes 

recursos on-line. Quanto aos manuais escolares e livros de apoio ao estudo não parecem 

constituir-se como um entrave ao bom funcionamento dos AE. Contudo, convém manter o 

acompanhamento destes itens de forma a manterem uma avaliação positiva. 

Relativamente ao espaço físico destinado aos AE, sempre que o apoio seja facultado fora da 

sala de aula, tal devia ocorrer num espaço especialmente criado para o efeito, com materiais 

disponíveis e com um meio envolvente adequado. 

Por último, em relação à formação e perfil dos docentes de AE, a maioria dos docentes 

considera que a formação base é suficiente para prestar o AE. Apesar disso, referiram, nas 

entrevistas, que seria importante os docentes de AE frequentarem ações de formação 

subordinadas à temática e idealmente essas ações serem facultadas pelo agrupamento em 

que lecionam. Foi ainda referido pelo elemento da Direção que não apenas a formação é 

importante, mas também o perfil do professor de AE é preponderante, pois, os docentes de AE 

deviam estar sensibilizados para as necessidades dos alunos, sejam dificuldades de 

aprendizagem ou necessidades sociais.  

 

Gestão dos AE: articulação entre os AE e o funcionamento do Agrupamento 

 

Neste subdomínio, investigamos a existência de modelos de PA e de relatórios e a sua 

articulação com os documentos orientadores do Agrupamento Alfa, tendo-se constatado que 

a introdução destes modelos parece ter ainda um caráter recente, pelo que o conhecimento 

sobre os mesmos não era ainda generalizado. No que se refere ao modelo de relatório dos AE, 
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foi percetível que tal não existia no ano letivo 2009/2010, mas, na entrevista à Coordenadora 

do CDTT, tomámos conhecimento da introdução de um modelo de relatório no ano letivo 

2010/2011. É-nos ainda sugerido pelos depoimentos que estes modelos permitem uma melhor 

articulação entre os PA e os diversos documentos orientadores.  

Ainda neste subdomínio, investigámos a autoavaliação dos AE, um hábito não completamente 

instalado no 1.º CEB do Agrupamento Alfa. Os dados recolhidos indicam a insuficiência de 

rotinas e a recente implementação de processos de autoavaliação. Os docentes titulares de 

turma e de AE realizam um balanço sobre o funcionamento dos AE e a implementação dos PA 

que transmitirão à Direção por intermédio das reuniões de Departamento e/ou de CDTT. 

Afigura-se ainda que, posteriormente, não é elaborado um relatório analítico que transmita a 

súmula das informações aos agentes educativos envolvidos no processo, surgindo, apesar 

disso, mudanças no ano letivo seguinte que parecem ser fruto da reflexão sobre o anterior 

funcionamento.  

 

Sucesso escolar 

 

Na generalidade, todos os docentes concordam sobre a importância dos AE na melhoria das 

competências sociais e dos resultados escolares dos alunos. Contudo, é também consensual 

que o atual funcionamento dos AE não tem a eficácia necessária e pretendida, devido a 

diversas razões que foram apresentadas ao longo desta análise. É ainda relevante para esta 

avaliação a opinião consensual sobre o contributo positivo dado pelos docentes de AE no 

reforço e sistematização de conteúdos e na regulação do método de trabalho dos alunos. 

Segundo os depoimentos recolhidos, este contributo poderia ter uma maior amplitude caso os 

AE fossem contínuos e a carga horária mais alargada. 

Foi ainda consensual entre todos os agentes educativos inquiridos que os AE dão um especial 

contributo no “superar de dificuldades na aquisição de conhecimentos” e na melhoria dos 

índices de “concentração”, sendo ainda referido com enfâse a importância dos apoios na 

melhoria do “cumprimento de tarefas” e nos “hábitos e métodos de trabalho”. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O panorama educativo nacional revela dificuldades na gestão da crítica e na reflexão sobre as 

suas vivências. Esta constatação reflete o ainda imaturo caminho realizado pelas escolas 

nacionais na implementação dos mecanismos de avaliação.  

O estudo aqui relatado constituiu-se como uma mais-valia para o Agrupamento Alfa, tendo 

trazido aos seus agentes educativos uma visão ampla sobre os AE:  os aspetos positivos, os 

aspetos que carecem atenção e possíveis caminhos de melhoria. Por outro lado, possibilitou 

um olhar sobre os AE sem culpas nem entraves, dada a independência em relação à 

autoavaliação do Agrupamento, mas clarificando o processo de planificação e implementação 

dos AE. Além das indicações dadas para o interior do Agrupamento, este estudo terá também 

impacto externo pela transmissão de informações detalhadas e compartimentadas sobre os 

AE, o seu funcionamento e possíveis dificuldades vivenciadas. Afigura-se-nos que as 

conclusões que daqui emanam poderão ser em tudo semelhantes às de outros agrupamentos 

de escolas nacionais.  
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Esta investigação traz ainda uma visão diferenciada da avaliação, na medida que a 

particulariza, propondo o recurso a um referencial de avaliação dos AE, o que até aqui tinha 

apenas sido apresentado para a Biblioteca Escolar, com um modelo de autoavaliação. Este 

poderá ser o ponto de partida para diversos referenciais que se poderão constituir como 

ferramentas válidas para as escolas na implementação e sistematização dos processos e 

mecanismos de autoavaliação tão pertinentes na atualidade educativa. 

Podemos ainda realçar a pertinência deste estudo, relembrando o seu objeto – os AE -, visto 

que atualmente a qualidade da Escola é indissociável do sucesso educativo. Tendo esta ideia 

em mente, são implementados os AE que pretendem levar os alunos a ultrapassar barreiras, a 

atingir as metas propostas para todos, metas essas que esquecem as diferenças individuais e 

olham os alunos como se fossem todos iguais. Torna-se preponderante olhar os AE de dentro, 

recolher testemunhos e procurar o progresso nas falhas assinaladas, o que, do nosso ponto de 

vista, somente será possível pela reflexão coerente e sistemática, pela avaliação cuidada e 

atenta. 

Na realização deste estudo e na implementação do referencial proposto, apercebemo-nos da 

sua importância, das mudanças que criou no Agrupamento Alfa, nos seus agentes educativos e 

nas suas rotinas. Neste sentido, consideramos que este estudo já valeu a pena, porque levou 

todos os envolvidos a refletirem sobre a temática, a olharem de forma crítica para a mesma, a 

pensarem sobre o que todos fazem para que os AE sejam bem sucedidos e sobre o muito que 

há a fazer para melhorar, o que, aliás, se espelhou nas práticas iniciadas no ano letivo seguinte. 

Para todos, o mais importante foi o percurso realizado, o surgir de um espírito crítico que dê 

continuidade a este processo, sempre aberto à reflexão que conduz à melhoria. 
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A AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS (AEE) 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (EPE) 

 

 Primeira etapa do ensino básico desde 1997 (Lei 5/97) 

 Meta europeia estipulada no Europa 2020é de 95%. Em 2013, Portugal atingiu 93,7% 

das crianças entre os 4 e os 5 anos (CNE, 2013) 

 Os relatórios da OCDE (2012, 2014), da rede Eurydice(2014, 2015) e do CNE (2009 e 

2013) reconhecem os benefícios da EPE: melhores resultados e melhores níveis de 

leitura 

 Confirmam a preocupação dos governos da OCDE em especial os europeus com as 

políticas para a EPE: definição de objetivos, promoção da qualidade, criação de 

documentos orientadores 
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O PROJETO – OBJETIVOS 

 

Perspetivas e desafios no âmbito das políticas educativas para a educação pré-escolar: 

contributos da avaliação externa de escolas 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

TENDÊNCIAS 

 

 Modelo da AEE impõe normas uniformes e tendencialmente conducentes a uma 

homogeneização de procedimentos organizacionais 

 As principais alterações organizacionais e curriculares verificadas são fruto da centralidade 

dos resultados académicos. 

 Reconhecimento dos benefícios da EPE e do trabalho desenvolvido pelos educadores de 

infância 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS: OBSERVATÓRIO DE MELHORIA E DE EFICÁCIA: 

ENVOLVIMENTO DA AUTARQUIA 

 

Normalmente, dá-se primordial importância à avaliação das escolas tendo em conta apenas a 

representação dos seus órgãos de gestão (direção e órgãos de gestão intermédia), sem nos 

preocuparmos ou questionarmos a importância da comunidade (autarquia, associações 

culturais, desportivas, recreativas, associações de pais e/ou encarregados de educação e 

associações de estudantes). 

No concelho em estudo, a Autarquia (o vereador da Educação) reconhece e valoriza a 

importância que a avaliação externa tem na comunidade. Daí o trabalho desenvolvido com 

todos os Agrupamentos e a 

-Implementação do Projeto –observatório de melhoria e de eficácia das escolas. 

O facto de exercer funções de gestão num Agrupamento, pertencente ao concelho em estudo, 

em que ao longo do tempo se tem vindo a desenvolver um trabalho de parceria e em rede 

com todos os Agrupamentos pertencentes ao concelho é um fator de motivação. 

Assim, com este estudo pretendemos perceber de que forma a Autarquia, (o pelouro da 

educação) através do observatório, estabelece relação entre a avaliação externa das escolas, 

para a reflexão sobre os resultados da respetiva avaliação externa, para a melhoria das suas 

intervenções nas escolas. 

Ao mesmo tempo, estudaremos de que forma, a avaliação externa das escolas produz impacto 

e que efeitos tem na tomada de decisão e/ou na definição de politicas educativas a nível 

concelhio. 

Acresce, ainda, outra motivação para este estudo, o facto que advém de a referida autarquia 

estar a elaborar o documento “Projeto Educativo Municipal”. 

"O Projecto Educativo Local deve resultar, assim, do trabalho conjunto das autarquias locais e 

das organizações locais que operam ou têm interesse direto na área da educação, ou seja de 

um verdadeiro trabalho de parceria programática." João Pinhal, p. 286. 

Com este estudo também pretendemos aferir a perceção da Autarquia quanto aos efeitos da 

Avaliação Externa da Escola nas dimensões organizacional, curricular e pedagógica. 

Do ponto de vista profissional e institucional, este estudo tornar-se-á relevante, quer para os 

Agrupamentos de escolas, quer para a Autarquia que desenvolve o projeto (observatório de 

melhoria e de eficácia das escolas), induzindo um papel mais reflexivo e mais atento, sobre a 

avaliação externa das escolas. 

Para este estudo começamos por realizar entrevistas: 

 Diretores dos Agrupamentos; 

 Coordenadores das equipas de avaliação interna; 

 Vereador de Educação; 
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 Coordenador do Observatório (OMEE). 

 

 

 
 

Relativamente ao conceito os atores generalizam referindo que se trata de um documento, de 

um plano, onde estão organizados um conjunto de procedimentos e linhas de ação 

estruturantes para a melhoria da eficácia das escolas. 

Relevam, na definição, que este documento objetiva reforçar os pontos fortes do 

agrupamento e melhorar os pontos fracos, visando a melhoria dos processos educativos, a 

melhoria das escolas, o aperfeiçoamento continuo, a consolidação de práticas promotoras do 

sucesso educativo e escolar e melhorar os resultados académicos da escola e simultaneamente 

promover uma atuação. 

Destacam que a sua execução exige o envolvimento de toda a comunidade educativa e o 

próprio Observatório para que de uma forma conjunta, se faça um diagnóstico, uma avaliação 

de resultados em diferentes domínios, como forma de melhorar o desempenho da escola a 

nível da eficácia e da eficiência, detetar os pontos fracos, diligenciando procedimentos e 

estratégias de forma a ultrapassar as problemáticas diagnosticadas. 

 

 
 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

329 
 

 
 

 
 

O suporte científico ao nível da monitorização é evidenciada com a importância de monitorizar 

o Plano de Melhoria e Eficácia da Escola como um apoio institucional muito relevante para 

aferir resultados desse processo de monitorização (1.º envolvimento parental, 2.º 

tutoria/mentoria, 3.º articulação curricular), para o tratamento de dados, para a elaboração 

dos inquéritos e a sua metodologia de aplicação -avaliação; 

Quanto ao suporte científico na vertente da reformulação, destacam: a reformulação do 

Projeto Educativo (teve como base o PMEE bem como o trabalho desenvolvido no âmbito do 

OMEE, desde a sua implementação); 

Salientam o contributo na definição de processos de melhoria e que o OMEE tem contribuído 

para a mudança das práticas da escola, não apenas no processo de avaliação. 
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Assim, destaca a subcategoria de atender às metas considerando que importa que toda a 

comunidade se sinta envolvida no processo educativo, desde a educação formal, a educação 

não formal e a educação informal. 

A nível da ação ou das ações revela que a tomada de decisão política surge no sentido de 

complementar ou desenvolver o trabalho das Escolas de forma a aumentar a sua eficácia. 

Acrescenta ainda que o Município, com os dados fornecidos pelas Escolas, avançou para o 

Projeto Educativo Local. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo, de natureza quantitativa, envolve a realização de um inquérito por 

questionário a professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, onde se pretende analisar: 

 

Modelo de avaliação externa de escolas, implementado em Portugal desde 2006. 

 

Tem colaborado para a elaboração de consequências concretas nos resultados escolares, 

nomeadamente nos standards de avaliação, e na preponderância dos testes sumativos na 

disciplina de Matemática, considerando as mudanças curriculares e pedagógicas. 

 

 

A AVALIAÇÃO 

 

Dispositivo impulsionador de uma nova identidade; 

Técnica de biopoder ou de subjugação, no sentido que Foucault (2010) atribui às políticas 

educativas e de saúde; 

Nas sociedades contemporâneas a avaliação é indicada enquanto método universal de 

formação de identidades essenciais à modernização, exacerbada competência e de clarificação 

da subjetividade porque dá e mede a recompensa e o mérito (Pacheco, 2011). 

O Currículo e a aprendizagem vistos como itinerário de conhecimento, levam a que a avaliação 

seja centrada neste, mencionando práticas avaliativas centradas nos conteúdos, nos objetivos 

específicos, nas atividades e competências (De Ketele, 2008).  

 

 

A AVALIAÇÃO EXTERNA EM PORTUGAL 

 

Nas últimas décadas tem-se vindo a assistir em Portugal à expansão e massificação dos 

sistemas de ensino. 

 

 

 

Preocupação crescente com as questões de qualidade e avaliação (OCDE, EU, UNESCO). 
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Tendência para o aprofundamento dos dispositivos de prestação de contas e de 

responsabilização, com impacto notório na formulação das políticas educativas nacionais 

(IGEC, 2009).  

 

 

 

Os princípios básicos da legislação nacional preconizam que avaliação e controlo de qualidade 

devem aplicar-se a todo sistema educativo, incluindo o ensino privado e cooperativo. 

 

 

 

Promover a melhoria, a eficiência e a eficácia, a exigência e a informação qualificada para a 

tomada de decisão. 

Autonomia das escolas.  

 

 

 

Responsabilização, prestação de contas e com os resultados da avaliação externa (IGEC, 2013). 

 

 

 

O destaque atribuído à avaliação ocorre de duas tendências que marcam a generalidade dos 

países europeus (Eurydice, 2011): 

 

 

 

Descentralização de meios; 

Definição de objetivos nacionais e de patamares de resultados escolares 

 

 

 

A publicação da Lei n.º 31/2001 de 20 de dezembro, de marca um novo rumo na avaliação das 

escolas em Portugal. 
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Decursiva da lei supracitada e de uma experiência piloto realizada em 2006, implementou-se 

em Portugal um programa de Avaliação Externadas Escolas, sob alçada da IGEC, tendo sido 

concluído o 1º ciclo avaliativo em junho de 2011. 

Ao nível dos países da OCDE a avaliação das escolas tende a ser considerada “como um 

gerador de mudança, uma vez que contribui para a tomada de decisões no sistema de ensino e 

para a melhoria da aprendizagem nas escolas” (Santiago, 2010). 

Esta tendência, segundo o mesmo autor, é devido essencialmente à maior autonomia 

outorgada às escolas, o que explica na maioria dos casos uma maior ênfase na prestação de 

contas, aliada a uma maior importância imputada aos “mecanismos de mercado como forma 

de prestação de contas” (Idem, 2010, p.29) 

 

 

A Avaliação em Matemática 

 

 
 

Os dados recolhidos têm 3 aspetos: 

O currículo enunciado (tal como os países ou sistemas educativos o definem); 

O currículo implementado (efetivamente ensinado pelos professores); 

O currículo adquirido (aquilo que os alunos aprenderam) (Mullis, Martin & Foy, 2008, p.25). 

 

Os resultados destes estudos tem vindo a aumentar a sua relevância ao longo dos anos, ao 

ponto de provocar em mudanças profundas nas políticas educativas mundiais, e de 

conduzirem os países participantes a competir uns com os outros. 

A disciplina de Matemática tem assumido um papel cada vez mais preponderante no percurso 

educativo do aluno, já que desenvolve capacidades e competências, como a resolução de 

problemas, a argumentação, a formulação e teste de hipóteses, a comunicação e o rigor da 

observação, aspetos fulcrais para permitir a inclusão e o sucesso pessoal e profissional num 

mundo cada vez competitivo (NCTM, 2007; Roth & Radford, 2011). 

Na maioria dos países europeus o currículo de matemática afigura-se como um documento 

formal, com carater normativo, que especifica os tópicos a serem aprendidos, descreve os seus 

programas de estudo e o seu conteúdo, bem como os materiais didáticos de aprendizagem e 

de avaliação a utilizar (Kelly, 2009). 
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Em Portugal, após as reformas introduzidas no currículo em 2007, o programa atual ficou mais 

explícito no que respeita ao desempenho que os alunos devem ter em cada um dos tópicos 

matemáticos e nas competências transcurriculares relacionadas com a disciplina (Eurydice, 

2011). 

A maioria dos países europeus procura avaliar a eficácia da implementação do currículo e essa 

avaliação é efetuada de diversas formas, mas a eficácia curricular é sobretudo aferida através 

do processo de avaliação nacional dos alunos. Em quase todos os sistemas educativos são 

realizados testes normalizados e exames nacionais, sendo um dos seus objetivos avaliar a 

aplicação do currículo (Eurydice, 2011). 

 

 

MÉTODO 

 

Realizou-se um estudo empírico, de natureza quantitativa (Moreira, 2006), com o recurso a um 

inquérito por questionário (Tuckman, 1994; Ghiglione & Matalon, 1997), elaborado com itens 

distribuídos pela escala de Likert, destinado a professores do 1.º Ciclo do ensino básico das 

escolas de um concelho da zona norte de Portugal, cuja fiabilidade foi testada noutro estudo 

empírico (Marques, 2013). 

A amostra (n=36) foi selecionada aleatoriamente de escolas do ensino básico de um 

agrupamento da zona norte, sendo a maioria dos respondentes do sexo feminino (86%) e os 

restantes do sexo masculino (14%). 

Os resultados obtidos do inquérito encontram-se organizados em duas dimensões 

consideradas: Mudanças Curriculares e Mudanças Pedagógicas 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os inquiridos neste estudo, professores do 1º ciclo do ensino básico, revelam concordância no 

que diz respeito: 

Aos efeitos da avaliação externa nas suas práticas e que os feitos enunciados nos relatórios de 

avaliação externa são retóricos; 

A avaliação externa está a contribuir para um ensino voltado para os testes e para a 

estandardização dos resultados; 

Os resultados obtidos nas provas nacionais e a existência de rankings contribuem para a 

competitividade entre escolas; 

Os resultados a matemática nas provas nacionais não refletem a aprendizagem real dos 

alunos. 

Os respondentes afirmam sentirem-se pressionados para ensinar para as provas nacionais e 

transmitem-nos a ideia que acreditam que o aluno é o principal responsável pelo seu 

desempenho escolar. 

A ideia de que as metas curriculares substituem o programa também não gera consenso assim 

como se denota uma indefinição da influência da avaliação externa de escolas e dos resultados 

dos testes internacionais (PISA, TIMSS) contribuírem para a valorização da matemática nos 

planos curriculares do ensino básico e para as práticas pedagógicas dos docentes inquiridos. 
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No entanto, existe uma certa indefinição sobre a objetividade da avaliação centrada nos 

testes, havendo respostas bastante discordantes. 

Há que evidenciar o facto da maioria dos respondentes considerarem que os resultados 

escolares obtidos pelos alunos nas provas nacionais contribuírem para a construção da 

imagem social da escola e que as provas nacionais a matemática devem ser realizadas no final 

de cada ciclo, apesar de acharem que estas não têm contribuído para a melhoria da prática 

profissional e também não refletirem a aprendizagem real dos alunos. 

 

Nos resultados definitivos do estudo, será pertinente considerar algumas questões: Que 

finalidades poderão ter as provas finais de ciclo, se não refletem a real aprendizagem dos 

alunos? Qual a sua influência na qualidade das aprendizagens e nas práticas reais dos 

docentes? 
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A Avaliação externa das Escolas e os processos curriculares: entre a 

determinação externa e a autonomia curricular | Ana Mouraz, Carlinda Leite e 

Preciosa Fernandes 

 

Seminário Braga  

2015 

 

ÍNDICE 

 

 Enquadramento 

 Finalidade e objetivos 

 Metodologia 

 Esquema de análise 

 Sujeitos inquiridos 

 Resultados 

 Conclusões 

 

ENQUADRAMENTO 

 

 O currículo é, reconhecidamente, o centro da atividade escolar, onde confluem as 

decisões mais abrangentes das políticas educativas nacionais e as preocupações mais 

particulares de cada professor em cada sala de aula. 

 Daí que a procura da excelência das aprendizagens e da melhoria das escolas não pode 

passar ao lado dos processos pelos quais o currículo se faz em cada escola. 

 Por isso o currículo é o objeto por excelência da Avaliação externa das Escolas (AEE). 

 

 

ENQUADRAMENTO 2 
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FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

 Estudar os efeitos da AEE na gestão curricular. 

 São seus objetivos: 

 analisar os efeitos dos dois exercícios de AEE nos processos de articulação curricular 

desenvolvidos pelas escolas; 

 identificar o contributo da AEE no exercício autónomo que os professores fazem do 

desenvolvimento do currículo; 

 caraterizar o papel da AEE no melhoria do processo geral de coerência curricular 

(planificação, metodologia, avaliação). 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo multicaso que mobiliza dados recolhido em dois agrupamentos 

de escolas, selecionados pelo fato de terem subido e descido as classificações 

atribuídas pela AEE, do 1º para o 2º ciclo dessa avaliação. 

 Os dados recolhidos e tratados são qualitativos e quantitativos e foram obtidos 

através: 

 da realização de entrevistas aos diretores, 

 de focus grupo realizados com os coordenadores dos departamentos 

 a questionários aplicados a professores dessas mesmas escolas. 

 Os dados qualitativos foram tratados através de análise de conteúdo, com recurso ao 

programa NVivo11 e os dados quantitativos foram objeto de análise estatística com 

recurso ao programa SPSS, versão 21. 

 

 

PROFESSORES 

 

 
 

Coordenadores de departamento  – 2 focus grupo 

 

 

ESTRUTURA DE ANÁLISE 

 

 Efeitos curriculares e pedagógicos 

 Trabalho colaborativo dos professores 

 No desenvolvimento curricular 

 Na produção de instrumentos de avaliação em conjunto 

 Na aferição de critérios de avaliação 
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 Na mudança das práticas curriculares 

 Autonomia curricular dos professores 

 Articulação curricular 

 Dinamização de projetos locais 

 Promoção de processos curriculares inovadores 

 

 

TRABALHO COLABORATIVO DOS PROFESSORES 

 

 
 

 

TRABALHO COLABORATIVO DOS PROFESSORES – COORDENADORES 

 

Caso 1 

 “nós partilhamos até porque temos no horário 45 minutos de trabalho colaborativo”. 

 que nos faz pensar a todos nós como é que nos correu o ano e refletirmos se há 

alguma coisa a mudar, a melhorar, que no fundo há sempre a melhorar”” 

 

Caso 2 

 A Escola sempre realizou trabalho colaborativo. 

 Alguns coordenadores reconhecem que por causa da AEE fazem mais trabalho 

colaborativo centrado na produção de instrumentos de avaliação 

 “até porque agora refletimos em conjunto” 

 

 

 

 

MUDANÇA DAS PRÁTICAS CURRICULARES (PLANIFICAÇÃO E GESTÃO) 
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MUDANÇA DAS PRÁTICAS CURRICULARES (PLANIFICAÇÃO E GESTÃO) – COORDENADORES 

 

Caso 1 

 A AEE determinou outras dinâmicas de planificação e gestão do currículo. 

 “a partir da comissão de acompanhamento, houve uma melhoria muito grande.” 

 

Caso 2 

 A Escola reconhece que o olhar externo conduziu a uma melhoria de práticas de 

gestão do currículo, determinadas pela pressão dos resultados. 
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AUTONOMIA CURRICULAR DOS PROFESSORES (RECONHECE E CONTRIBUI) 

 

 

 

AUTONOMIA CURRICULAR DOS PROFESSORES (RECONHECE E CONTRIBUI) COORDENADORES 

 

Caso 1 

 A AEE veio estimular a capacidade criativa dos professores que querem “dar resposta a 

tudo” 

 

Caso 2 

 A AEE veio atrapalhar a autonomia dos professores porque agora os obriga a 

desenvolver atividades que até fariam se não fossem pressionados 
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Melhoria das práticas pedagógicas e do envolvimento dos professores em processos 

inovadores na sala de aula 

 

 
 

Melhoria das práticas pedagógicas e do envolvimento dos professores em processos 

inovadores na sala de aula 

 

Caso 1 

 “A comissão de acompanhamento com o estudo que fez, (…) acompanhou-nos na 

iniciativa para melhorar o que é que pode ser feito. 

 Agora o Diretor que temos é muito aberto a iniciativas, a coisas novas, a implementar 

algo, quer que se faça mais cada vez mais”. 

 

Caso 2 

 Os coordenadores de departamento reportam melhorias de práticas pedagógicas e de 

mudanças de estratégias como forma de reação às necessidades dos alunos e às 

dificuldades que encontram. A palavra inovação não aparece no texto da entrevista. 
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Promoção do empenho dos professores em projetos da escola 

 

 

 

Promoção do empenho dos professores em projetos da escola 

 

Caso 1 

 “Como a escola entrou em contrato de autonomia e isso obrigou a todos os 

departamentos terem projetos”. 

 “este ano ainda existem mais projetos do que aqueles que existiam”. 

 “ senão houvesse esses projetos, nós até andávamos naquele (ramram) (…) estes 

projetos obrigam-nos a fazer reflexão”. 

 

 

Caso 2 

 A Escola e os professores desenvolvem projetos que sentem ser úteis aos alunos e à 

escola. Não reconhecem influência da AEE na decisão da sua realização. 
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Contribuição para a Articulação curricular 

 

 

 

Contribuição para a Articulação curricular 

 

Caso 1 

 “E no Pedagógico ele (diretor) passa sempre esse recado, atenção, isto está a andar, 

isto não está, olha que é preciso vocês se reunirem. Ainda agora por exemplo, por 

causa da articulação entre o pré e o 1º ciclo, vocês têm que arranjar forma de, e 2º e 

3º, ele vai mandando os recados”. 

 “o trabalho de parceria, o trabalho a nível de articulação de ciclos é maior, quer dizer, 

criou-se um tipo de comunicação no agrupamento que não existia anteriormente”. 

Caso 2 

 A articulação foi pensada não só em função da avaliação externa mas em função das 

lacunas que detetamos nas diferentes disciplinas e a forma de as colmatar, 

 Temos o problema do mês na matemática que é, basicamente envolve, pelo menos 

para os 4º anos de escolaridade, só o grau de dificuldade é que vai sendo aumentado 

 A comunicação entre os diretores de turma e os encarregados de educação aqui era 

excelente em relação a outros agrupamentos, a articulação entre o pré-escolar e o 1º 

ciclo… 
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CONCLUSÕES  

 

 No Caso 1 ( Agrupamento que subiu as classificações) a AEE determinou mudanças na 

gestão curricular, expressas no trabalho colaborativo entre professores, 

nomeadamente na construção de instrumentos de avaliação, na melhoria das práticas 

curriculares e na produção de projetos para responder às dificuldades dos alunos. 

 Estes efeitos são menos evidentes no Caso 2, embora a valorização da avaliação 

externa das aprendizagens tenha constituído um crescente foco de atenção. 

 A análise permitiu constatar que a AEE teve um efeito nas práticas curriculares das 

escolas. 

 A escola que subiu na classificação da avaliação externa, reconhece em mais aspetos e 

com mais clareza o efeito da AEE na reorganização das suas práticas curriculares, 

nomeadamente na organização de projetos que respondam às fragilidades apontadas. 

 De modo correlativo os professores inquiridos associam essa maior influência a níveis 

menores de autonomia como decisores curriculares. 
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Perceções dos docentes de uma escola secundária sobre o processo de 

Avaliação Externa | José Carlos Morgado e Filipa Seabra 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

N=85 

 

 
 

 

•Corpo docente estável 

–96,3% quadro agrupamento; 

–66,7% -20 a 30 anos de serviço 

•32,5% grau académico superior à Licenciatura 

 

•Escola secundária, da região Norte do país 

•Com contrato de autonomia 

•Avaliada em ambos os ciclos 
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A Avaliação Externa de Escolas Perspetivada pelos Coordenadores de 

Departamento | Natália Costa 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

SUMÁRIO 

 

 Metodologia 

 Contextualização da AEE 

 Liderança 

 Dados do grupo de discussão 

 Conclusão 

 

 

METODOLOGIA 
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LIDERANÇA 

 

 Para os decisores políticos a liderança é a chave para a resolução de muitos dos problemas 

que a escola enfrenta (Rileye McBeath, 1998) sendo percecionada como a peça basilar da 

organização educativa e catalisadora de reorganizações bem-sucedidas. 

 A liderança das instituições tornou-se uma política urgente e uma componente essencial na 

demanda da escola eficaz e no aumento do desempenho e da prestação de contas. Espera-

se que o líder seja mais pro activo na liderança e na gestão dos recursos das escolas para 

assegurar a melhoria do pessoal, dos alunos e do desempenho das escolas. 

 Compete à liderança a mudança da cultura de escola e a necessidade de mobilizar os 

grupos, tendo como objetivo o “rasgar” dos hábitos e formas acomodadas de ver a 

realidade, substituindo o individualismo pelo coletivismo, competindo aos líderes 

educacionais a responsabilidade de gerir a mudança e o impacto produzido pela mudança 

nas instituições. 
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CONCLUSÃO 

 

Os coordenadores de departamento consideram que:  
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Avaliação externa de escolas: Um olhar sobre os estudos empíricos | Sandra 

Costa 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

O ESTUDO 

 

Corpus Documental: 26 estudos empíricos 

 

Palavras-chave: avaliação externa, avaliação de escolas, autoavaliação, avaliação institucional 

e qualidade. 

 

METODOLOGIA: ANÁLISE DOCUMENTAL | ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Temáticas: 

AEE e o seu impacto nas organizações e no desenvolvimento profissional (13 estudos) 

Modelos de AEE (7 estudos) 

AEE e a melhoria e avaliação interna (4 estudos) 

AEE e a qualidade (2 estudos) 

 

RESULTADOS 

 

Melhoria - 15 

Autoavaliação – 13 

Reflexão e aprendizagem – 10 

Impacto – 5 

Irrelevância – 5 

Accountability – 3 

Mudança cosmética – 3 

Burocracia – 3 

Semelhança de Modelos – 3 
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VI.2. Na paisagem 
 

Os efeitos da AEE foram estudados de forma abrangente nos oito textos que se seguem. 

Abrangência significa aqui que os eixos estudados relevam para grupos de escolas ou grupos 

de sujeitos. Por isso intitulou-se o capítulo de “na paisagem”, uma vez que exprime tendências 

capazes de caraterizar os efeitos da AEE em diversos aspetos. 
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Avaliação externa de escolas: Análise dos resultados do 1º ciclo de avaliação | 

Carlos Barreira, Maria da Graça Bidarra, Piedade Vaz-Rebelo  

 

Seminário Porto  

2012 

 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Divulgar alguns estudos realizados com base nos dados obtidos no 1º ciclo de avaliação 

externa de escolas.  

 

 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

 

Qual o desempenho das escolas nos diferentes domínios do quadro de referência da AAE?  
 

Quais as principais tendências que nos revelam os dados obtidos no processo de AAE no 1º 

ciclo de avaliação?  

 

DOMÍNIOS E FATORES DE AVALIAÇÃO  

 

1. Resultados  

1.1. Sucesso académico  

1.2. Participação e desenvolvimento cívico  

1.3. Comportamento e disciplina  

1.4. Valorização e impacto das aprendizagens 

 

2. A prestação do serviço educativo  

2.1. Articulação e sequencialidade  

2.2. Acompanhamento da prática letiva em sala de aula  

2.3. Diferenciação e apoios  

2.4. Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da aprendizagem  

 

3. A organização e gestão escolar  

3.1. Conceção, planeamento e desenvolvimento da atividade 

3.2. Gestão dos recursos humanos 

3.3. Gestão dos recursos materiais e financeiros 

3.4. Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa 

3.5. Equidade e justiça 

 

4. Liderança 

4.1. Visão e estratégia  
4.2. Motivação e empenho  
4.3. Abertura à inovação  
4.4. Parcerias, protocolos e projetos 
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5. Capacidade de autorregulação e melhoria da Escola/Agrupamento 

5.1. Autoavaliação 

5.2. Sustentabilidade do progresso 

 

 

NÍVEIS DA ESCALA DE AVALIAÇÃO 

 

As classificações dos domínios e fatores que constituem o quadro de referência são atribuídas 

numa escala qualitativa com quatro níveis:  

 Muito Bom  

 Bom  

 Suficiente  

 Insuficiente  

 

A distinção entre estes níveis faz-se tendo em conta:  

 O balanço entre o número de pontos fortes e fracos;  

 O carácter mais ou menos generalizado das ações e procedimentos eficazes adotados 

pela unidade de gestão;  

 O respetivo impacte na melhoria dos resultados dos alunos.  

 

PARECERES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO Nº5 DE 2008 E Nº3 DE 2010 

 

 Alertam para a existência de uma certa tensão entre as duas lógicas avaliativas 

presentes na AEE: a lógica formativa e a lógica sumativa.  

 Referem algumas redundâncias entre alguns domínios e fatores.  

 Apontam para o interesse de uma eventual hierarquização dos domínios de avaliação 

e de uma explicitação dos indicadores de cada fator e a respetiva ponderação.  

 Necessidade de reforçar a centralidade dos resultados.  

 

ESTUDO A 

Desempenho das escolas nos diferentes domínios  

Principais tendências 

 

Metodologia 

 

Questões de investigação: Qual é o desempenho das escolas nos diferentes domínios e quais 

são as principais tendências que se evidenciam a partir da análise das classificações por 

domínios das escolas avaliadas?  
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Base de dados  

 

 Relatórios publicados pela IGE sobre a Avaliação Externa de Escolas, relativos a quatro anos 

letivos, entre 2006 e 2010 (IGE, 2008, 2009, 2010, 2011).  

- 2006-2007: 100 escolas  

- 2007-2008: 273 escolas  

- 2008-2009: 287 escolas  

- 2009-2010: 300 escolas  

 

Procedimentos  

 

 Por conveniência de representação gráfica e de análise da evolução da classificação 

nos diferentes domínios, a escala de classificação nos quatro níveis de Insuficiente, 

Suficiente, Bom e Muito Bom, foi convertida numa escala de 1 a 4.  

 Em seguida, para cada ano letivo, foi calculada a pontuação de cada domínio pesando 

cada valor da escala com a respetiva percentagem com que o domínio aparece. Por 

exemplo, para o ano letivo 2006-2007, o domínio Liderança obtém a pontuação de 

(40x4+43x3+16x2+1x1)/100=3.22.  

 

 

Percentagens dos níveis de classificação atribuídos às escolas por ano letivo em função dos 

domínios do quadro de referência 
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Evolução das pontuações obtidas nos domínios 

 
 

Classificação dos Domínios  

 

 Predomínio de níveis de classificação positivos em todos os domínios, 

correspondentes a Bom e Muito Bom, com exceção do domínio Capacidade de 

autorregulação e melhoria da escola.  

 Esta tendência não só se manteve, como se tem manifestado de forma crescente, com 

exceção do ano de 2007-2008.  

 Níveis de classificação mais elevados na Liderança e Organização e Gestão, seguidos 

de Prestação do Serviço Educativo e Resultados.  

 O domínio em que estes níveis são inferiores é o da Capacidade de autorregulação e 

melhoria da escola, em que se regista mesmo um decréscimo das classificações, vindo 

a atingir-se um valor próximo do inicial no último ano.  

 

 

ESTUDO B  

Padrões de associação entre domínios e entre fatores e domínios  

 

Metodologia 

 

Questões da investigação: Quais os fatores mais associados ao respetivo domínio? Quais os 

fatores que se constituem como melhores preditores relativamente às classificações no 

domínio? Em que medida é possível dar conta da existência de ponderações implícitas entre os 

fatores dos respetivos domínios?  

 

Objetivo: Conhecer o padrão de intercorrelações entre domínios e entre fatores e domínios.  
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Base de dados: Este estudo foi efetuado com uma base mais restrita, que compreendeu 167 

escolas da zona centro dos anos letivos de 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.  

 

Procedimento: Conversão da escala de 4 níveis (Insuficiente. Suficiente, Bom, Muito Bom) 

usada no âmbito da AEE em 1, 2, 3, 4, à semelhança do que foi feito no estudo 1.  

 

Análise estatística: Análise de correlação/regressão múltipla para cada um dos domínios, 

tomando como variável critério a pontuação do domínio e como variáveis preditoras as 

pontuações nos fatores.  

 

Correlações interdomínios  

 

 
 

 Os domínios aparecem todos positivamente correlacionados entre si.  

 Existem correlações mais elevadas entre os domínios Prestação do serviço educativo e 

Resultados, por um lado, e Liderança e Organização e gestão, por outro, ainda que as 

restantes correlações sejam igualmente elevadas.  

 

 

Análise em Componentes Principais (Rotação VARIMAX)  

 

 
 

 

Esta análise permite-nos fazer uma leitura dos padrões de associação subjacentes a esta 

matriz, sendo identificados dois componentes principais que explicam respetivamente 41.2% 

e 34.8% da variabilidade. 
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Quais são os fatores que se constituem como melhores preditores do respetivo domínio? 

 

Ou dito de outro modo, se se tivesse de reduzir os fatores por domínio, quais se mantinham? 

 

Análise da correlação/regressão múltipla  

•Variável critério: pontuação do domínio  

•Variáveis preditoras: pontuações nos fatores  

 

3 níveis de análise  

•Coeficiente de correlação múltipla  

•Coeficiente de correlação simples  

•Decomposição de R2  

 

 
 

A pontuação no domínio não pode ser integralmente derivada dos fatores; caso isto 

acontecesse, então R = 1.00  

 

Para cada fator, tomado isoladamente, a correlação com o domínio indica o respetivo valor 

preditivo.  

 

A análise dos contributos únicos dos fatores permite-nos identificar a redundância dos 

diferentes fatores na classificação no domínio.  
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Hipótese 

O quadro de 

referência dos 

avaliadores envolve 

uma ponderação 

diferencial dos 

fatores. 
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Para testar a hipótese da ponderação diferencial dos fatores, formulámos dois modelos 

hipotéticos de ponderação 

 

 

Hipótese 

O quadro de 

referência dos 

avaliadores envolve 

uma ponderação 

diferencial dos 

fatores. 
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CONCLUSÕES  

 

Não existem ponderações explícitas dos fatores e domínios no quadro de referência da AEE, 

mas existem ponderações implícitas no quadro de referência dos avaliadores.  

 

Os dados obtidos dão algum apoio ao novo quadro de referência do novo ciclo de avaliação, 

que envolve já uma redução de domínios e uma redução de fatores.  

 

 

IMPLICAÇÕES  

 

É possível:  

 reduzir os fatores aos preditores, o que em certa medida já se verifica no novo quadro 

de referência.  

 estabelecer um quadro explícito de ponderação e de cálculo das classificações dos 

domínios.  
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NOVO CICLO: QUADRO DE REFERÊNCIA 
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ESCALA DE AVALIAÇÃO 

 

EXCELENTE - A ação da escola tem produzido um impacto consistente e muito acima dos 

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

percursos escolares. Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise. A 

escola distingue-se pelas práticas exemplares em campos relevantes  

 

MUITO BOM - A ação da escola tem produzido um impacto consistente e acima dos valores 

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

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

resultado de práticas organizacionais generalizadas e eficazes.  

 

BOM - A ação da escola tem produzido um impacto em linha com o valor esperado na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 

A escola apresenta uma maioria de pontos fortes nos campos em análise, em resultado de 

práticas organizacionais eficazes.  

 

SUFICIENTE - A ação da escola tem produzido um impacto aquém dos valores esperados na 

melhoria das aprendizagens e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares. 

As ações de aperfeiçoamento são pouco consistentes ao longo do tempo e envolvem áreas 

limitadas da escola. 
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INSUFICIENTE - A ação da escola tem produzido um impacto muito aquém dos valores 

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

percursos escolares. Os pontos fracos sobrepõem-se aos pontos fortes na generalidade dos 

campos em análise. A escola não revela uma prática coerente, positiva e coesa.  
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O Programa de Avaliação Externa da IGEC no 1º Ciclo de Avaliação (2006-2011) 

– uma análise a partir do Referencial Teórico e dos Relatórios de Avaliação de 

83 escolas da Área Territorial do Norte | Elisabete Gonçalves, Carlinda Leite, 

Preciosa Fernandes  

 

Seminário Porto  

2012 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo insere-se numa investigação mais ampla que visa produzir conhecimento 

sobre os efeitos do Programa de Avaliação Externa (PAE) das escolas, desenvolvido em 

Portugal pela Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC). Aqui dá-se conta do trabalho 

desenvolvido em torno do 1º ciclo de avaliação das escolas (2006-2011), caraterizando-se o 

modelo teórico seguido pela IGEC, e analisando-se as classificações atribuídas às escolas e 

justificadas nos relatórios. Para isso, do ponto de vista metodológico foram analisados:  

i) o referencial teórico de avaliação de escolas utilizado pela IGEC; 

ii) os relatórios de avaliação de 83 escolas da Área Territorial do Norte da IGEC. 

 

 

QUESTÕES ORIENTADORAS 

 

1. Que balanço se pode fazer das classificações atribuídas às escolas? 

2. Que relação é possível estabelecer entre os Pontos Fortes e os Pontos Fracos 

elencados nos relatórios e as classificações atribuídas? 

3. Nos relatórios de avaliação é possível identificar descritores-chave que caracterizam e 

tipificam o PAE? 

4. Que relação é possível estabelecer entre o PAE da IGEC e os modelos teóricos de avaliação 

“Objetivista”, “Subjetivista” e “Crítico” (Bravo e Catalán, 1994)? 

 

 

ALGUNS RESULTADOS 

 

RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA 
 

– Há predominância de classificações (mais altas ou mais baixas) em cada domínio? 
 
Os domínios “Resultados” e “Capacidade de Autorregulação e Melhoria” distinguem-se dos 
outros domínios por serem os únicos onde predominam as classificações mais baixas (59,04% 
e 57,8%, respetivamente).  
O domínio “Prestação do Serviço Educativo” é aquele onde a classificação mais elevada (Muito 
Bom) tem menos expressão.  
Os domínios “Organização e Gestão Escolar” e “Liderança” são os domínios onde se atribuíram 
mais classificações altas (Bom e Muito Bom). 
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- As percentagens de Pontos fortes e de Pontos Fracos elencados em cada domínio 
coincidem, respetivamente, com as percentagens de classificações mais altas e mais baixas?  
 
Quando distribuímos os pontos elencados, fazendo a separação entre os apontados como 
“Fortes” e os apontados como “Fracos”, verificamos que apenas no domínio “Liderança” as 
percentagens de uns e de outros são aproximadas das percentagens de classificações mais 
altas e mais baixas. 
Nos domínios “Resultados” e “Prestação do Serviço Educativo” verifica-se mesmo uma 
inversão completa de percentagens. 
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- Que descritores-chave se destacam em cada um dos domínios? 
 
Nos relatórios de avaliação externa das escolas que obtiveram as classificações mais altas no 
domínio “Resultados”, os Pontos Fortes elencados dizem maioritariamente respeito aos 
fatores “Comportamento e Disciplina” (51,2%) e “Sucesso Académico” (34,9%). Nos relatórios 
das escolas que obtiveram as classificações mais baixas, destaca-se claramente, com 72%, o 
fator “Sucesso Académico”. 
 

 

 
 
 
Nos relatórios de avaliação externa das escolas que obtiveram as classificações mais altas no 
domínio “Prestação do Serviço Educativo”, a maioria de Pontos Fortes elencados dizem 
respeito ao fator “Abrangência do Currículo e Valorização dos Saberes e da Aprendizagem” 
(40,3%). Por outro lado, nos relatórios das escolas que obtiveram as classificações mais baixas, 
destaca-se, com 45,3%, o fator “Articulação e Sequencialidade”. 
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Nos relatórios de avaliação externa das escolas que obtiveram as classificações mais altas no 
domínio “Organização e Gestão Escolar”, os Pontos Fortes elencados distribuem-se muito 
equitativamente por todos os fatores do domínio, excetuando-se o fator “Conceção, 
Planeamento e Desenvolvimento da Atividade” (com apenas 9,2%). Nos relatórios das escolas 
que obtiveram as classificações mais baixas, destacam-se 2 fatores: “Gestão de Recursos 
Materiais e Financeiros” (40%) e “Conceção, Planeamento e Desenvolvimento da Atividade” 
(30%). 
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Nos relatórios de avaliação externa das escolas que obtiveram as classificações mais altas no 
domínio “Liderança”, a maior percentagem de Pontos Fortes elencados diz respeito ao fator 
“Motivação e Empenho” (65,4%). Já nos relatórios das escolas que obtiveram as classificações 
mais baixas, destaca-se o mesmo fator “Motivação e Empenho” (43,4%), paralelamente com o 
fator “Visão e Estratégia” (43,4%). 
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Nos relatórios de avaliação externa das escolas que obtiveram as classificações mais altas no 
domínio “Capacidade de Auto- Regulação e Melhoria”, os Pontos Fortes elencados dizem 
maioritariamente respeito ao fator “Autoavaliação” (93,8%). O mesmo acontece nos relatórios 
das escolas que obtiveram as classificações mais baixas, destacando-se claramente, com 
97,8%, o mesmo fator: “Autoavaliação”. 
 

 
 
 

 
 
 
O Quadro de Referência da IGEC nos Modelos Teóricos de Avaliação “Objetivista”, 
“Subjetivista” e “Crítico” (Bravo e Catalán, 1994) 
 
– Que relação? 
 
Em termos de concetualização da avaliação, pelas unidades de sentido codificadas nesta 
categoria, pode concluir-se que o PAE (por referência à Lei nº 31/2002 que o regula) apresenta 
proximidade com os Modelos Objetivistas que definem a avaliação enquanto processo de 
determinar valor ou mérito, aferir grau de produtividade, e medir nível de eficiência. 
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«O sistema de avaliação deve, através da participação em projetos e estudos 
desenvolvidos a nível internacional, permitir aferir os graus de desempenho do 
sistema educativo nacional em termos comparados.» (Lei nº 31/2002, de 20 de 
Dezembro).  

 
 
A análise dos objetivos/intenções da avaliação enunciados pela IGEC aponta para os Modelos 
Objetivistas (que definem como objetivo da avaliação a verificação de produtividade ou 
efetividade para atingir objetivos), mas também para os Modelos Subjetivistas (que focam a 
intenção de descrever e interpretar para compreender, e o objetivo de proporcionar 
informação para a melhoria da prática educativa). 
 

«contributo relevante para o desenvolvimento organizacional e para a melhoria da 
qualidade das aprendizagens e dos resultados escolares dos alunos.» (Inspeção-
Geral da Educação, 2009: 5) 
 
«a avaliação externa oferece elementos para a construção ou para o 
aperfeiçoamento de planos de melhoria e de desenvolvimento de cada escola.» 
(Inspeção-Geral da Educação, 2009: 5) 

 
 
No que concerne às opções metodológicas, encontramos unidades de sentido próximas de 
cada um dos três modelos teóricos de avaliação. As poucas unidades de sentido categorizadas 
em “Crítico”, apontam para a possibilidade de desencadeamento de processos de evolução e 
melhoria, referindo-se a necessidade de acompanhamento e apoio às escolas, bem como a 
necessidade de desenvolvimento de planos de melhoria. No entanto, o PAE não vai muito 
além do âmbito informativo, nem se caracteriza como um processo contínuo onde o fluxo de 
recolha de dados e tomada de decisões seja constante. Grande parte das unidades de sentido 
associam-se aos modelos “Objetivista” ou “Subjetivista”. Parece-nos, no entanto, existir maior 
proximidade aos Modelos Subjetivistas, nomeadamente pelo tipo de procedimentos 
propostos para a recolha de dados. 
 

«a equipa de avaliação assegura o tratamento dos dados estatísticos relevantes que 
constam do Perfil de escola» (Inspeção-Geral da Educação, 2009: 11) 
 
«Os dados colhidos por análise documental e por observação direta são 
complementados pelos obtidos com a audição, através de entrevistas em painel, de 
vários actores internos e externos da escola» (Inspeção-Geral da Educação, 2009: 
12) 
 
«o acompanhamento, o apoio e a exigência relativamente às escolas com 
desempenhos insuficientes são fundamentais para que a avaliação constitua uma 
oportunidade de responsabilização e não um risco de penalização.» (Inspeção Geral 
da Educação, 2009: 5) 
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Impactos e efeitos da avaliação externa de escolas: Dinâmicas de mudança 

vividas pelas Escolas da Região Centro | Georgina Lopes, Carlos Barreira e 

Graça Bidarra 

  

Seminário Porto  

2012 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Avaliação Externa das Escolas em retrospetiva 
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AEE na Delegação Regional do Centro em 2006/2007 

 

OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

POPULAÇÃO ALVO 
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INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

Questionário 

(Construído, nominalmente, para cada Escola.) 

 

 
 

ANÁLISE E SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Formas de participação e resultados na e da AEE 

Síntese (n=13) 

 

 

Motivações de Candidatura à AEE 
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Debilidades apontadas às Escolas 

 

 

DEBILIDADES APONTADAS ÀS ESCOLAS 

AÇÕES DE MELHORIA 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
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AÇÕES DE MELHORIA 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

AÇÕES DE MELHORIA 
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RESULTADOS OBTIDOS 

 

AÇÕES DE MELHORIA 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
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OUTRAS CATEGORIAS DE DEBILIDADES 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

PROFICIÊNCIA DA AEE 
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IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 
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Efeitos da AEE – inferências a partir dos relatórios | Carlinda Leite e José 

Carlos Morgado  

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

OBJETIVO 

 

Sinalizar eventuais efeitos da AEE ao nível das Mudanças Curriculares e Pedagógicas 

 

 

SUMÁRIO 

 

 Pressupostos e perguntas de partida 

 Metodologia seguida 

 Relatórios de AEE analisados 

 Dados recolhidos 

 Inferências/respostas às perguntas de partida 

 

 

PRESSUPOSTOS 

 

 A AE influencia a organização e o funcionamento das escolas 

 As oportunidades de melhoria indicadas na AE constituem focos de atenção 

privilegiada pelas escolas 

 Apreciações da AE focadas em “O que fazemos bem?” e  “Como podemos melhorar?”  

(Rogers  & Williams, 2007) constituem motivação para a procura de melhoria, pelas 

escolas. 

 

 

PERGUNTAS DE PARTIDA 

 

 Que pontos fortes são reconhecidos pela AEE? 

 Que oportunidades de melhoria são apontadas pela AEE? 

 Que evolução ocorreu, do 1º para o 2º ciclo de AEE, ao nível das Mudanças 

Curriculares e Pedagógicas? 
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METODOLOGIA SEGUIDA 

 

- Seleção de relatórios de avaliação externa produzidos nos dois ciclos de avaliação, de 

modo a representar 40% das escolas avaliadas nas cinco zonas geográficas onde a IGEC 

exerce a sua atividade (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve).  

- Metade dos relatórios de situações de escolas com classificações mais altas e metade 

de escolas com classificações mais baixas. 

- Análise dos relatórios pela técnica de análise de conteúdo, com categorias 

predeterminadas (recurso ao software NVivo 10) 

 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DAS MUDANÇAS CURRICULARES E PEDAGÓGICAS 

 

 

 

Nº DE RELATÓRIOS ANALISADOS 
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DADOS OBTIDOS 

 

PONTOS FORTES por nº de relatórios de 1º e 2º ciclos de AEE (todas as zonas) 

 
 

Oportunidades de Melhoria por nº de relatórios de 1º e 2º ciclos de AEE (todas as zonas) 
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PONTOS FORTES por nº de referências de 1º e 2º ciclos de AEE (todas as zonas geográficas) 

 

 
 

 

SÍNTESE 

 

Pontos fortes mais reconhecidos pela AEE 

 

1º “Diferenciação e Apoios Pedagógicos” (ligeiramente superior  no 1º ciclo, embora não 

significativo) 

2º “Articulação e a sequencialidade curriculares” (+ no 2º ciclo com exceção Alentejo e 

Algarve) e “Atividades experimentais” (+ no 2º ciclo com exceção Alentejo e Algarve) 

3º “Avaliação das aprendizagens” por referência à diversificação embora ausente no Alentejo e 

Algarve 

  

Notas: “Acompanhamento e supervisão da prática letiva” ausente no Centro e só no 2º ciclo 

em Lx, Alentejo e Algarve 

“Avaliação das aprendizagens” por referência a critérios só presente em Lx 
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Pontos fortes mais reconhecidos pela AEE 

 

1. Na “Diferenciação e Apoios Pedagógicos” são referidas, por ordem decrescente, questões 

relacionadas com:  

*NEE 

*diversidade cultural (estratégias de inclusão, igualdade, equidade, e justiça social) 

*outros (otimização da oferta educativa; ações para melhorar a aprendizagem; reconfiguração 

da prática letiva; AEC;…) 

 

2. Na “Articulação e a sequencialidade curriculares” são referenciadas, por ordem decrescente, 

questões relacionadas com:  

*sequencialidade de níveis/anos de ensino; 

*articulação de conteúdos; 

*articulação de procedimentos/práticas docentes; 

*articulação com a comunidade 

 

 

Oportunidades de Melhoria por nº de referências de 1º e 2º ciclos de AEE (todas as zonas 

geográficas) 
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Oportunidades de melhoria apontadas pela AEE 

 

1º “Articulação e sequencialidade curriculares” (quase só no 2º ciclo, com exceção do Alentejo 

e Algarve com + no 1º ciclo) “Acompanhamento e supervisão da prática letiva” (+ no 2º ciclo 

com exceção de Lisboa) 

2º “Diferenciação e Apoios Pedagógicos” (Norte e Centro + no 1º ciclo; Lisboa + 2º ciclo; 

ausente no Alentejo e no Algarve) 

3º A “Avaliação das aprendizagens por referência a critérios” (só no 2º ciclo e ausente no 

Alentejo e no Algarve) e “Avaliação das aprendizagens por referência à diversificação” (só no 

2º ciclo e ausente no Alentejo e no Algarve)  

4º “Atividades experimentais” (só no 2º ciclo Norte e Centro; só no 1º ciclo Lisboa e ausente 

no Alentejo e no Algarve) 

 

 

Oportunidades de melhoria apontadas pela AEE 

 

1. No “Acompanhamento e supervisão da prática letiva” são referidas, por ordem decrescente, 

questões relacionadas com:  

*Observação de aula/prática letiva 

*Observação de aula/prática letiva pelos seus efeitos no desenvolvimento profissional docente 

*Observação de aula/prática letiva enquanto procedimento de partilha e reflexão docente 

*Observação de aula/prática letiva na sua relação com a melhoria das aprendizagens/ 

resultados dos alunos 

 

2. Na “Articulação e a sequencialidade curriculares” são referidas, por ordem decrescente, 

questões relacionadas com:  

*Sequencialidade de níveis/anos de ensino 

*Articulação de conteúdos (vertical e horizontal) 

*Articulação com a comunidade 

*Articulação de procedimentos/práticas docentes 

 

3. Na “Diferenciação e Apoios Pedagógicos” são referidas, por ordem decrescente, questões 

relacionadas com:  

* NEE 

*Diversidade cultural 

*Apoios pedagógicos acrescidos 

  

4. Na “Avaliação das aprendizagens por referência a critérios” e na “Avaliação das 

aprendizagens por referência à diversificação” são referidas, por ordem decrescente, questões 

relacionadas com:  

*referência a critérios 

*referência à diversificação 

 

 

 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

391 
 

EVOLUÇÃO DOS PONTOS FORTES DO 1º PARA O 2º CICLO DE AEE NA SUA RELAÇÃO COM AS  

MUDANÇAS CURRICULARES E PEDAGÓGICAS 

 

Pontos Fortes 

 

1. A “Diferenciação e Apoios Pedagógicos”, sendo os pontos fortes mais reconhecidos, são, 

sobretudo nas escolas com classificações mais baixas. Do 1º para o 2º ciclo da AEE não há 

diferenças significativas. 

2. Do 1º para o 2º ciclo de AEE, as “Atividades experimentais” sofreram uma evolução 

significativa no reconhecimento como ponto forte (com exceção Alentejo e Algarve). 

3. Existe uma pequena evolução na “Articulação e a sequencialidade curriculares”, do 1º para 

o 2º ciclo da AEE, enquanto ponto forte (com exceção Alentejo e Algarve). 

4. No “Acompanhamento e supervisão da prática letiva” há uma evolução do 1º para o 2º ciclo 

de AEE em Lisboa, Alentejo e Algarve. Na “Avaliação das aprendizagens” por referência à 

diversificação há uma evolução do 1º para o 2º ciclo no Centro e em Lisboa. 

 

 

EVOLUÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA DO 1º PARA O 2º CICLO DA AEE NA SUA 

RELAÇÃO COM AS MUDANÇAS CURRICULARES E PEDAGÓGICAS 

 

Oportunidades de melhoria 

 

1. O “Acompanhamento e supervisão da prática letiva” e a “Articulação e a sequencialidade 

curriculares” passam a ser significativamente reconhecidos como oportunidades de 

melhoria no 2º ciclo de AEE (com exceção do Alentejo e do Algarve onde são mais 

apontados no 1º ciclo). 

2. Embora reconhecida como ponto forte em grande parte das escolas, a “Diferenciação e 

Apoios Pedagógicos” continua a ser apontada como uma área de melhoria no 2º ciclo de 

AEE (com exceção do Alentejo e do Algarve em que está ausente e de Lisboa em que é + 

apontada no 1º ciclo).  

3. A “Avaliação das aprendizagens por referência a critérios” e a “Avaliação das aprendizagens 

por referência à diversificação”, sendo praticamente ignoradas no 1º ciclo de AEE, ganham 

expressão no 2º ciclo de AEE (com exceção do Alentejo e do Algarve em que estão 

ausentes).  
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TIRANDO CONCLUSÕES 

 

Relação entre oportunidades de melhoria apontadas no 1º ciclo de AEE e pontos fortes do 2º 

ciclo 
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AEE – Efeitos no desenvolvimento de projetos de educação para a saúde | 

Cláudia Moreira e José Carlos Morgado  

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 

  

Este estudo enquadra-se no Curso de Mestrado em Ciências da Educação, área de 

especialização em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa, e incide na Avaliação 

Externa da Escola (AEE) e seus efeitos no desenvolvimento de Projetos de Educação para a 

Saúde.  

A avaliação das escolas, seja na vertente externa ou interna, é uma realidade que se 

consolidou na generalidade dos países, nas últimas décadas do século passado. As pressões 

operadas fora das escolas fizeram emergir a importância da avaliação. São pressões oriundas 

de instâncias políticas nacionais e internacionais, de grandes fóruns internacionais e de 

instituições ligadas ao desenvolvimento, mas também das famílias que procuram as escolas 

que lhe dão maiores garantias de qualidade e eficácia.  

No fundo, o que se pretende é que a avaliação contribua para que as escolas exerçam a sua 

missão num quadro favorável e coerente e com um mínimo de condições. Ainda que não se 

possa aguardar que todas essas condições estejam asseguradas para se proceder à avaliação, 

impõe-se uma integração e um equilíbrio de esforços e de prioridades (Azevedo, 2007).  

Por outro lado, e sem deixar de reconhecer que a escola pública é um espaço onde se 

atualizam relações de poder, conflito e negociação, e um lugar onde se expressam interesses e 

perspetivas divergentes, fundadas frequentemente em objetivos não consensuais, o que 

dificulta a construção de formas de autoavaliação autónomas, estruturadas na base de 

processos de reflexividade e de envolvimento crítico e criativo dos professores, educadores e 

outros atores educativos, a autoavaliação é hoje um imperativo que pode, de facto, ser o 

motor da mudança das práticas nas escolas.  

Importa, por isso, averiguar se a avaliação externa, para além da recolha e análise de 

informação sobre a organização e funcionamento das escolas, tem estimulado o 

desenvolvimento de uma autoavaliação que cumpra os propósitos referidos, bem como o 

envolvimento dos professores em projetos que contribuam para a mudança e melhoria do 

serviço educativo, aspetos que constituem, grosso modo, o núcleo do percurso investigativo 

que nos propomos realizar.  

A AEE deve ter em conta as suas potencialidades no sentido de estimular a autoavaliação, bem 

como a possibilidade de dinamizar a conceção e implementação de projetos. Entre esses 

projetos encontra-se o Projeto de Educação para a Saúde, sobejamente reconhecido pela 

importância de que se reveste tanto em termos educativos como sociais.  

Nesta ordem de ideias, o problema de investigação do presente projeto pode resumir-se na 

seguinte questão:  

 

Quais os efeitos da avaliação externa no desenvolvimento de projetos  de Educação para a 

Saúde nas escolas?  
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OBJETIVOS  

 

Para nortear o percurso investigativo a desenvolver delineámos os seguintes objetivos:  

1. Identificar formas de valorização do desenvolvimento de Projetos de Educação para a Saúde 

ao nível dos relatórios de AEE e dos planos de melhoria das escolas.  

2. Averiguar se os Projetos de Educação para a Saúde surgem numa perspetiva emergente, isto 

é, se são realizados para ar respostas aos desafios de promoção da saúde que a própria 

sociedade coloca ou se, pelo contrário, a construção destes projetos surge por via normativa.  

3. Verificar o impacto da AEE na implementação e desenvolvimento de Projetos de Educação 

para a Saúde na perspetiva dos coordenadores da Educação para a Saúde e dos diretores das 

escolas.  

4. Averiguar como é que os diretores percecionam a implementação e o desenvolvimento dos 

Projetos de Educação para a Saúde nas escolas.  

 

 

METODOLOGIA  

 

Com o objetivo de compreender os efeitos da avaliação externa nas dinâmicas de 

desenvolvimento de Projetos de Educação para a Saúde nas escolas, decidimos realizar um 

estudo exploratório, de cariz qualitativo.  

O estudo enquadra-se no projeto Impacto e Efeitos da Avaliação Externa nas Escolas do Ensino 

não Superior, com a referência PTDC/CPE/116674/2010, financiado pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia e dinamizado por diversas universidades no País.  

A população do estudo abrange os professores que, no atual ano letivo, exercem as funções de 

coordenadores de Educação para a Saúde e os diretores de duas escolas do distrito do Porto 

que foram alvo da avaliação externa no 2º ciclo de avaliação.  

A recolha de dados concretizar-se-á em duas etapas distintas: (i) a primeira, em que 

analisaremos os relatórios de AEE produzidos pela IGEC, bem como dos planos de melhoria 

dessas escolas; (ii) a segunda, em que realizaremos entrevistas semiestruturadas aos 

professores que exercem funções de Coordenadores de Educação para a Saúde e aos Diretores 

de Agrupamentos/Escolas não agrupadas.  

Como técnicas de tratamento e análise de dados privilegiaremos, na primeira etapa de recolha 

de dados, a análise documental (Esteves, 2006) e, após a segunda etapa, a análise de conteúdo 

(Bardin, 1995).  

Em todas as fases do trabalho teremos em conta as questões éticas (Lima, 2006), em particular 

a proteção dos participantes, de quem se requererá, previamente, o consentimento informado 

e se preservará a confidencialidade da informação obtida, que será depois transmitida aos 

mesmos.  
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RESULTADOS  

 

Os resultados preliminares, obtidos na 1ª etapa do estudo, permitem constatar que, do 1.º 

para o 2.º ciclo de avaliação, existem muito menos referências aos projetos desenvolvidos 

pelas escolas em função das necessidades do seu público-alvo.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

Apesar de ainda estarmos numa fase embrionária do projeto, os resultados obtidos permitem 

concluir que o desenvolvimento de Projetos de Educação para a Saúde têm resultado mais de 

uma imposição normativa do que de uma resposta das escolas às necessidades do meio 

envolvente.  
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A AEE em Portugal: impacto e efeitos da AE na comunidade: envolvimento da 

autarquia | Elsa Carneiro  

 

Seminário Évora  

2013 

 

 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Quais os efeitos da avaliação externa de escolas do ensino básico ao nível do envolvimento da 

autarquia, nomeadamente nas decisões da escola. 

 

 

RESPOSTA AO PROBLEMA  

 

Problematizar a avaliação externa de escolas no quadro de referenciais teórico-práticos: 

 identificar as perspetivas do “observatório” sobre o efeito da avaliação externa 

implementada em Portugal ao nível das decisões politicas da autarquia; 

 conhecer as perceções do coordenador do “observatório” sobre o processo de 

avaliação externa e seus efeitos na organização escolar; 

  compreender o percurso da informação, desde a entrega do relatório da IGE na 

escola, até à sua  apropriação, reflexão e capitalização pelo coordenador do 

“observatório” e da autarquia; 

 conhecer o envolvimento da autarquia e a definição de politicas educativas a nível 

concelhio. 

A autarquia desenvolve o projeto: observatório de melhoria e de eficácia das escolas. 

 

 

PERGUNTA DE PARTIDA      
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1. ESTUDO EMPÍRICO 

 

Estudo empírico documental (sobre os documentos produzidos pelo observatório). 

 Conhecer todos os documentos produzidos por esta equipa: verificar se há relação 

com os relatórios produzidos pela IGE. 

 Amostra: 

Sítio do observatório: análise documental e análise de conteúdo. 
(praticamente concluído) 

 

 

Estudo empírico geral (escolas envolvidas - suas equipas: autoavaliação, coordenadores, 

diretores). 

 Identificar e analisar as principais dimensões que caraterizam as escolas ao nível 

organizacional, curricular e pedagógico. 

 Amostra: 

Relatórios da IGE (2006-2011); 

Planos de Melhoria e de Eficácia das Escolas; 

Autarquia, Coordenador do Observatório, Diretores, Equipa de autoavaliação (coordenador).  
(dezembro de 2012 a junho de  2013) 

 

 

Estudo empírico específico: autarquia, observatório (coordenador). 

 Identificar as perceções dos elementos da autarquia e do coordenador do 

observatório quanto aos efeitos da AEE nas dimensões organizacional, curricular e 

pedagógica, bem como ao nível das decisões politicas. 

 Amostra: 

Elementos da autarquia e coordenador do observatório; 

Entrevistas e questionários às opiniões; 

Análise estatística e análise de conteúdo. 
(julho a outubro de 2013) e (novembro de 2013 a março de 2014) 

 

 

EM JEITO DE CONCLUSÃO/PROVOCAÇÃO 

 

 Afonso, salienta que a avaliação externa está a responsabilizar as escolas perante a 

“clientela” e a tutela, integrado no processo de prestação de contas e inserido em 

políticas de accountability (2009). 

 Pacheco et. al. referem que o 2.º ciclo de avaliação de escolas, inicia-se em 2011, e 

reforça-se, a partir de 2012, no quadro de politicas educativas orientadas para o 

reforço de cultura de avaliação centrada nos resultados e em lógicas de avaliação 

externa (p.30). 
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1. PROBLEMÁTICA  

 

Relativamente à problemática da investigação no contexto da Avaliação Externa das Escolas 

(AEE) sabemos que a avaliação das organizações educativas está prevista no n.º1 do art.º49º 

da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, contudo é com a publicação da Lei 31/2002 de 

20 de dezembro que a avaliação passou a ser relevante na análise do sistema educativo, pois 

ficou estabelecido o caráter obrigatório da autoavaliação, contando com o apoio da 

administração educativa, não tendo sido, no entanto, imposto qualquer modelo. 

Relativamente à avaliação externa das escolas, poder-se-á afirmar que se tornou uma prática 

institucional no nosso país, bem como tema emergente no quadro de investigação em 

educação. Afonso, salienta que a avaliação externa está a responsabilizar as escolas perante a 

“clientela” e a tutela, integrado no processo de prestação de contas e inserido em políticas de 

accountability (2009). Esta problemática conduziu à formulação do problema que se pretende 

investigar: quais os efeitos da avaliação externa de escolas do ensino básico ao nível do 

envolvimento da autarquia, nomeadamente nas decisões da escola. 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

 identificar as perspetivas do “observatório” sobre o efeito da avaliação externa 

implementada em Portugal ao nível das decisões políticas da Autarquia; 

 conhecer as perceções do coordenador do “observatório” sobre o processo de 

avaliação externa e seus efeitos na organização escolar; 

 conhecer o percurso da informação, desde a entrega do relatório da IGE na escola, até 

à sua apropriação, reflexão e capitalização pelo coordenador do “observatório” e da 

Autarquia; 

 conhecer o envolvimento da Autarquia e a definição de políticas educativas a nível 

concelhio. 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

O problema enunciado e os objetivos que se pretende atingir fundamentam um design de 

investigação misto, com vista à realização de estudos quantitativos (com recurso ao inquérito 

por questionário) e qualitativos, através da análise documental e inquérito por entrevista. Os 

dados recolhidos empiricamente serão analisados através de análise estatística e de conteúdo.  



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

401 
 

A população sobre a qual incidirá este estudo diz respeito aos documentos produzidos pelo 

“observatório”, às escolas envolvidas assim como ao envolvimento da Autarquia, mediante 

uma amostra constituída pelos respondentes a um inquérito por questionário, que constituirá 

um corredor de acesso a um estudo exploratório sobre as representações dos diferentes 

atores acerca dos efeitos que a avaliação externa produz na tomada de decisão, por parte da 

autarquia.  

 

 

4. DESIGN DA INVESTIGAÇÃO 

 

 Estudo Empírico Documental (sobre os documentos produzidos pelo “observatório”) – 

conhecer todos os documentos produzidos por esta equipa: verificar se há relação 

com os relatórios produzidos pela IGE; 

 Estudo Empírico Geral (escolas envolvidas – suas equipas: autoavaliação, 

coordenadores, diretores) – identificar e analisar as principais dimensões que 

caraterizam as escolas a nível organizacional, curricular e pedagógico. 

 Estudo Empírico Específico: autarquia, “observatório” (coordenador) – identificar as 

perceções dos elementos da autarquia e do coordenador do “observatório” quanto 

aos efeitos da AEE nas dimensões organizacional, curricular e pedagógica, bem como 

ao nível das decisões políticas. 
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SUMÁRIO 

 

1. Pressupostos 

2. Objetivos 

3. Metodologia 

4. Apresentação dos Resultados 

5. Conclusões 

6. Referências bibliográficas 

 

PRESSUPOSTOS… 

 

O movimento de territorialização da educação que em Portugal emergiu no final da década de 

oitenta do século XX abriu caminho para uma maior “articulação das escolas com as 

instituições locais e para a atribuição de (maiores) responsabilidades” (Leite, 2005: 16)  aos 

atores locais com vista a uma educação de melhor qualidade. 

A ideia da educação como responsabilidade social (Leite, 2003), que a este movimento está 

associada, tem subjacente o princípio de que a melhoria  da educação se constrói no interior 

da escola, com os profissionais que nela trabalham e que, coletivamente, se  comprometem 

com a mudança (Bolivar, 2007, Leite & Fernandes, 2007) mas, também, no seu exterior, 

através da relação que estabelece com os parceiros locais. 

 

OBJETIVOS 

 

• Cartografar o volume de relatórios de 40% de escolas/agrupamentos avaliados nos 1º 

e 2º ciclos de avaliação externa, das zonas norte e centro, que fazem referência, no 

domínio Prestação de Serviço Educativo, a parcerias escola-comunidade 

 

 

• Inventariar áreas de parcerias estabelecidas entre a escola e comunidade. 

 

 

 

Situar esses relatórios face às classificações mais altas e mais baixas 

 

Compreender de que forma são construídas as parcerias escola-comunidade e quais as 

suas vantagens na melhoria da qualidade da formação que as escolas/agrupamentos 

oferecem aos seus alunos. 
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METODOLOGIA 

 

• Análise de 40% dos relatórios de escolas/agrupamentos avaliados nos 1º e 2º ciclos de 

avaliação externa (n=104 relatórios, correspondentes a um total de 130 escolas) 

 

A análise recaiu sobre o domínio Prestação de Serviço Educativos e nos relatórios com 

referências a Parcerias escola-comunidade educativa (dimensão de análise) 

 

Dados sobre 

- total de relatórios  

- total de relatórios com classificações mais altas e classificações mais baixas; 

- focos das parcerias; 

- áreas das parcerias. 

 

Recorreu-se à técnica de análise de conteúdo, com apoio do programa Nvivo10 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Parcerias escola-comunidade 
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Parcerias escola-comunidade - Classificações dos relatórios 

 

Focos das parcerias escolas-comunidade 

 

Alargamento da oferta formativa 
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Desenvolvimento e Inovação 

 

 

Projetos/Parcerias nacionais e/ou internacionais 
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Áreas parcerias/ciclos de avaliação 

 

 

Áreas parcerias por zonas 
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Áreas parcerias/classificações 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A análise permitiu concluir que: 

• Dos 104 relatórios, 103 fazem referência a parcerias escola- comunidade;  

• As escolas/agrupamentos apresentam um elevado nº de parcerias com instituições 

locais - o número é superior no 1º ciclo de avaliação. 

• O maior número de parcerias, nos 1º e 2º ciclos, situa-se no foco “projetos/parcerias 

nacionais e/ou internacionais”, seguido do foco “desenvolvimento e formação”. 

• As áreas em que são referenciadas mais parcerias, nos 1º e 2º ciclos, são que as visam 

a “formação/desenvolvimento profissional dos alunos” e são mais evidentes em 

relatórios de avaliação da zona centro; 

• A área onde são menos evidentes as referências é na área “científica” em proximidade 

com a área do “desporto”, mas estas últimas em relação inversa do 1º para o 2º ciclo; 

• A análise qualitativa (que estamos ainda a realizar) permitiu, para já, perceber que as 

parcerias são reconhecidas por favorecerem dinâmicas enriquecedoras da formação 

dos alunos. 

•  Essas parcerias contribuem para a valorização da escola na comunidade, sendo 

reconhecido o seu contributo para o desenvolvimento local. 
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MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS 
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MUDANÇAS CURRICULARES E PEDAGÓGICAS 
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EFEITOS OBSERVÁVEIS DA AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS 

 

 

  



AEE – Efeitos e Impacto | Na Paisagem 

420 
 

Impacto e processos da AAEENS: evidências resultantes de estudos de 

casos/agrupamentos de escolas | José Augusto Pacheco et al.  

 

Seminário Lisboa  

2014 

 

 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

 

População e amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura do Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População (N) 

71 Professores/Educadores que lecionam nos seguintes níveis de ensino: 

           - Pré-escolar – 4 jardins de infância 

           - Ensino básico – 4 escolas do 1º CEB 

                                    – 1 escola do 2º e 3º CEB 

Amostra (n) 

54 Professores/Educadores 

Dados de Caracterização 

Sexo; Idade; Habilitações Académicas; Tempo de Serviço; Categoria 

Profissional; Nível(eis) de ensino em que leciona;  

Exercício de cargos entre 2006 e 2014; 

Participação no processo de Avaliação externa. 

Dados de opinião – 5 dimensões 

Mudanças na Escola;  

Mudanças no Currículo; 

Mudanças na Sala de Aulas; 

Mudanças na Autoavaliação; 

Mudanças na Comunidade. 
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MUDANÇAS NA ESCOLA 

 

 
 

MUDANÇAS NO CURRÍCULO 
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MUDANÇAS NA SALA DE AULAS 

 

 
 

 

MUDANÇAS NA AUTOAVALIAÇÃO 

 

 
 

 

18,9% 

57,4% 

31,5% 

55,6% 

31,5% 

61,1% 

17,0% 16,7% 

29,6% 

13,0% 

27,8% 

11,1% 

64,2% 

25,9% 

38,9% 
31,5% 

40,8% 

27,8% 

Valoriza os
resultados das
aprendizagens

externas

Contribui para
melhorar as

práticas
pedagógicas

Valoriza
avaliação

sumativa face à
avaliação
formativa

Contribui para
que os profs.
realizem testes
em conjunto

Contribui para
que os profs.
colaborem na
aferição de
critérios de
correção

Contribui para
envolvimento

nos processos de
EA inovadores

Discordo Indeciso Concordo

18,9% 20,4% 
31,5% 

22,7% 24,6% 
27,8% 

15,1% 

3,7% 

33,3% 

15,1% 

26,4% 

11,1% 

66,1% 
75,9% 

35,2% 

62,3% 

49,1% 

61,1% 

Impõe um
modelo de

autoavaliação da
escola

Contribui para
elaboração de
um plano de
melhoria da

escola

Realiza-se em
paralelo c/

autoavaliação da
escola

Contribui p/
existência da

autoavaliação da
escola

Valoriza o
trabalho da
equipa de

autoavaliação da
escola

Favorece a
existência de um
plano contínuo
de melhoria

Discordo Indeciso Concordo



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

423 
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Efeitos da Avaliação de Escolas nos processos de mudança e melhoria | Ana 

Paula Correia, Isabel Fialho e Virgínio Sá 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

SUMÁRIO 

 

 Objetivos 

 Pressupostos 

 Questões de partida 

 Metodologia 

 Categorias de análise 

 Dados obtidos 

 Mudanças face aos processo savaliativos 

 Conclusões 

 

 

OBJETIVOS 

 Identificar as mudanças ocorridas na escola em resultado dos processos avaliativos. 

 

 

PRESSUPOSTOS 

 

 A avaliação de escola deve estar centrada na melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

 A avaliação que nasce das decisões dos protagonistas é potencialmente mais benéfica 

para a mudança do que a que parte das instâncias superiores ou se propõe por 

agentes externos (Santos Guerra, 1993). 

 A avaliação para melhorar consiste num processo de iniciativa da própria organização 

que se quer avaliar com o compromisso e o envolvimento de todos, ou seja uma 

avaliação dos próprios para os próprios com vista à melhoria do seu desempenho 

(Costa & Ventura, 2005). 

 A escola como organização complexa que não se constitui apenas como um locus de 

reprodução, mas também um locus de produção (Lima, 1998), onde os processos 

avaliativos não podem deixar de refletir os comportamentos estratégicos dos atores 

organizacionais. 

 Quando os objetivos são inconsistentes e não consensuais e as tecnologias pouco 

claras e frequentemente mal dominadas, a ação organizacional em torno dos 

processos avaliativos acaba por refletir o “jogo dos atores” não se reduzindo apenas a 

uma resposta à necessidade de eficácia e melhoria interna da escola. 

 

 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

425 
 

PERGUNTAS DE PARTIDA 

 Quais as mudanças ocorridas nas escolas em resultado dos processo avaliativos? 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Investigação qualitativa de orientação interpretativa: 3 agrupamentos de escolas e 2 

escolas secundárias 

 Entrevistas semiestruturadas: diretor (E1); coordenador da equipa de autoavaliação 

(E2); presidente do conselho geral (E3); coordenador de departamento (E4); docente 

do conselho geral (E5); 1 encarregado de educação (elemento da equipa ou elemento 

do conselho geral); 1 aluno (elemento da equipa ou elemento do conselho geral) e 1 

elemento do pessoal não docente (elemento da equipa ou elemento do conselho 

geral). 

 Análise das 37 entrevistas pela técnica de análise de conteúdo com categorias 

predeterminadas. 

 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 
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DADOS OBTIDOS 

 

Mudanças em resultado do processo de Avaliação Externa da escola 

 

Mudanças no processo autoavaliação em resultado da AEE 
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SÍNTESE 

 

Aspetos Comuns: 

 

 Ao nível da subcategoria “Planeamento do processo de AAE” – a AEE influenciou a 

decisão de conceção e implementação dos processos autoavaliação em todas as 

escolas (exceto AG2) – avaliação interna com caráter impositivo (Sá, 2009). 

 Ao nível da subcategoria “Definição dos campos análise da AAE” – os domínios e 

indicadores da autoavaliação foram influenciados em todas as escolas pelo referencial 

da AEE e pelos resultados do relatório (exceto AG1) – mimetismo da AEE – avaliação 

de conformidade (Lima, 2009; Sá, 2009; Simões, 2011; Ventura, 2006) que poderá não 

ter em conta os reais problemas e necessidades da escola. 

 Ao nível da subcategoria “Reação e interpretação do processo de AAE” – A AEE 

potenciou a interiorização/aceitação pelos docentes da obrigatoriedade da AAE 

(exceto na AG2 e na ES1) embora os docentes a percecionem como uma questão 

burocrática e administrativa e apontem para os “prémios e castigos” que estão 

indexados à avaliação – instrumento de legitimação da organização escolar (Libório, 

2004, Costa, 2007). 

 

 

Especificidades: 

 

Na escola ES1 os resultados da AEE colocaram em causa a imagem de “escola de referência em 

termos de resultados escolares” dai a atitude inicial de resistência por parte dos docentes à 

AAE. O trabalho desenvolvido pela equipa de autoavaliação veio potenciar a 

interiorização/aceitação da AAE. 

Na escola AG2 foi o projeto de intervenção do diretor que potenciou a interiorização/aceitação 

pelos docentes da obrigatoriedade da AAE. 
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Mudanças pedagógicas/curriculares em resultado da AEE 

 

 

 

SÍNTESE 

 

Aspetos comuns: 

 

 Ao nível das subcategorias “Processo de ensino aprendizagem” e “Relação pedagógica 

professor/alunos“ – não sei dentificaram indicadores – o que traduz a débil articulação 

dos processos avaliativos como núcleo técnico do ensino e da aprendizagem (sala de 

aula) enquanto foco prioritário da melhoria (Bolívar, 2012; Elmore, 2000). 

 Ao nível das subcategoria “Processo de avaliação das aprendizagens” – a AEE levou 

todas as escolas (exceto AG1) a procederem à definição de critérios uniformizados 

para avaliação dos alunos. 

 Ao nível da subcategoria “Resultados dos alunos” – a AEE conduziu em todas as 

escolas (exceto ES1 – escola de referência nos rankings) a uma interiorização pelos 

docentes da necessidade de melhoria dos resultados escolares e a uma maior 

centralidade das práticas na melhoria dos resultados escolares – o que poderá remeter 

para a questão dos “efeitos colaterais” e para as situações de exclusão social 

resultantes da sobrevalorização dos resultados quantificáveis, em detrimento das 

aprendizagens dificilmente mensuráveis (Afonso, 2010; Sá, 2009). 
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Especificidades: 

 

 Na AG2 foram implementadas mudanças ao nível pedagógico: formação em práticas 

supervisão e promoção de reuniões de articulação curricular em consonância com os 

resultados da AEE e o projeto de intervenção do diretor o qual é apontado como 

referente da ação organizacional (E1, E2, E3, E4, E5). 

 Na AG2 ao nível da subcategoria “Resultados dos alunos” – realizaram-se: provas de 

aferição interna, testes intermédios do GAVE implementaram-se Projeto Fénix, Turma 

Mais – o que traduz a necessidade de resposta às pressões da performatividade. 

 

 

Mudanças organizacionais em resultado da AEE 

 

 
 

 

SÍNTESE 

 

Aspetos comuns: 

 

 Ao nível das subcategoria “Procedimentos organizativos” – a AEE levou todas as 

escolas a desenvolverem procedimentos e registo, organização e estruturação de 

informação e melhorou os aspetos de circulação da informação interna (em conjunto 

com a AAE). 

 Ao nível das subcategoria “Planeamento e execução da ação educativa”- a AEE 

conduziu em todas as escolas (exceto AG1) a melhorias na elaboração dos 

instrumentos de planeamento da ação educativa (PEE, PAA, PCT) 
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Especificidades: 

 

 Ao nível das subcategoria “Planeamento e execução da ação educativa”: 

- Na escola AG2 a AEE veio legitimar o estilo de liderança do diretor e credibilizar o 

projeto de intervenção do diretor enquanto referente da ação organizacional . 

- Nas escolas AG1, AG2 e AG3 foram implementados procedimentos estruturados e 

regulares de análise dos resultados escolares; 

 

 

DADOS OBTIDOS 

 

Mudanças em resultado do processo de autoavaliação da escola 

 

Mudanças no processo de autoavaliação em resultado da AAE 

 

 

 

SÍNTESE 

 

 Ao nível da subcategoria “Reação e interpretação do processo de AAE”: 

- Nas escolas AG2, AG3, ES1 verifica-se uma “habituação e interiorização da AAE 

pelos docentes”, no entanto a AAE é percecionada como um “processo 

burocrático” e não como um processo com vista à melhoria - instrumento de 

legitimação da organização escolar (Libório, 2004; Costa, 2007). 
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- Nas escolas AG2, ES1 a AAE é percecionada por alguns docentes como uma forma 

de controlo e de responsabilização pelos resultados – associação da AAE a 

“prémios” e “punições” (avaliação de desempenho na AG2 e imagem de “bom 

profissional” na ES1) – reforço das micropolíticas, da balcanização e do 

individualismo docente. 

 

Especificidades: 

 

 Na escola AG1 o processo de AAE centrou-se apenas nos encarregados de educação e 

nos alunos, a generalidade dos docentes desconhece os resultados do processo de 

autoavaliação – trata-se de uma heteroavaliação (Palma, 2001) e de uma avaliação 

para o relatório (Costa & Ventura, 2005). 

 Nas escolas AG3 e ES2 apenas alguns docentes foram chamados a participar no 

processo de AAE o que teve como consequência o desinteresse dos docentes pelo 

processo de autoavaliação - heteroavaliação. 

 Na escola ES2 os docentes não reconhecem a validade dos resultados da autoavaliação 

- o que gera resistências (Santos Guerra, 2002) dada à falta de confiança no processo 

 

Mudanças pedagógicas/curriculares em resultado da AAE 

 

 

 

Síntese 

 Ao nível da subcategoria “Resultados dos alunos”: 

- Na escola AG2 as práticas de ensino estão centradas na melhoria dos resultados 

escolares tendo como referente as metas do PEE (objeto da AAE) – o que poderá 
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remeter para a questão dos “efeitos colaterais” e para as situações de exclusão 

social, tanto mais que os docentes são responsabilizados pelo alcance das metas 

através de “prémios“ ou “castigos” no âmbito da sua avaliação de desempenho 

(Afonso, 2010; Sá, 2009). 

 Ao nível da subcategoria “Acompanhamento e supervisão das práticas de sala de 

aula”: 

- Na escola ES1 procedeu-se no presente ano à conceção e aplicação de um modelo 

de avaliação de quatro dimensões da sala de aula (“Avaliação das aprendizagens”; 

“Relação pedagógica”; “Estratégias de ensino”; “Recursos e Instrumentos”). Trata-

se da monitorização ao nível do desempenho pedagógico da eficácia das medidas 

emanadas da direção e do CP (baseada em indicadores quantificados que permite a 

comparação das disciplinas / docentes através do cálculo de médias por disciplinas 

para cada indicador – procede a rankings de desempenho) 

 

A AAE como “instrumento de «gestão» e legitimação procurando justificar no jogo da oferta e 

da procura o valor da escola” (Machado, 2010) – fabricação da imagem da escola (Ball, 2002) 

 

 

Mudanças organizacionais em resultado da AAE 

 

 

 

 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

433 
 

SÍNTESE 

 

 Ao nível da subcategoria “Planeamento e execução da ação educativa”: 

- Na escola AG2 constatam-se mudanças nas práticas de planeamento da ação 

educativa as quais passam a ter como referente as metas do PEE – interiorização da 

autoavaliação pela responsabilização. As práticas de ensino, em algumas disciplinas, 

tendem a estar centradas na obtenção de resultados escolares em conformidade 

com as metas; 

- Nas escolas AG3 e ES2 a AAE permitiu a elaboração dos instrumentos de 

planeamento da ação educativa (PEE, PAA, PCT) 

 Ao nível da subcategoria “Procedimentos organizativos”: 

- Em todas as escolas (exceto AG1) a AAE potenciou o desenvolvimento de 

procedimentos de registo, organização e estruturação de informação e melhorou 

os aspetos de circulação da informação interna (em conjunto com a AAE). 

- Nas escolas AG2, AG3 e ES1 foram implementados procedimentos estruturados e 

regulares de análise dos resultados escolares; 

- Em todas as escolas as mudanças promovidas têm a ver com os pontos fracos 

apontados pela AEE nos domínios de âmbito organizacional. 

 

 

Para onde apontam os resultados 

 

Respostas das escolas aos processos avaliativos 
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A influência da Avaliação Externa de Escolas na implementação de ações de 

melhoria | Carla Figueiredo, Carlinda Leite e Preciosa Fernandes 

 

Seminário Braga  

2015 

 

CONTEXTUALIZANDO A PROBLEMÁTICA 

 

1
Commission of the European Communities, 2001, 2007; Faubert, 2009; OECD, 2012, 2013. 

 

De acordo com a literatura e recomendações/estudos sobre avaliação de escolas, espera-se 

que: 

- Apoie as escolas nos processos de melhoria; 

- Permita a recolha de informação útil às escolas, governo e sociedade; 

- Sirva os propósitos de prestação de contas; 

- Promova espaços de desenvolvimento e melhoria das instituições de ensino e da 

educação 

- Assegure a qualidade, eficiência e sucesso educativos; 

- Envolva todos os elementos interessados; 

- Seja um processo negociado entre todas as partes; 

- Seja um processo claro e transparente; 

- Etc.. 

1
Devos & Verhoeven, 2003; Hofman, Dijkstra & Hofman, 2009; Ryan & Telfer, 2011; Schildkampetal, 

2012 ;Reezigt & Creemers, 2005; Plowright, 2007; Sun, Creemers & Hong, 2007; Campbell & Levin, 2009; 

Coe, 2009; Clímaco, 1992; 2005; Díaz, 2003; Scheerens, 2003; Hayman & Napier, 1979 
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CONTEXTUALIZANDO A PROBLEMÁTICA: O PROCESSO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS 

EM PORTUGAL  

 

 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 

Influência da AEE na implementação de ações/intervenções de melhoria 

A AEE funcionou como um motor para a mudança, impulsionando a implementação de 

medidas e intervenções de melhoria 

 

 

 

 

«E tem sido um motor para… sabemos 

que não estamos bem, estamos a 

tentar melhorar, não é?» (D_AgE4) 

«…na primeira avaliação… fomos obrigados a 

reforçar todos os mecanismos que tínhamos de 

autoavaliação, levados a profissionalizar mais as 

nossas práticas e a ter um cuidado redobrado 

com o registo efetivo de tudo aquilo que íamos 

fazendo…» (D_AgE2) 
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«Quando recebemos a primeira avaliação e quando recebemos a segunda… o Pedagógico 

refletiu maneiras de ultrapassar, foi quando surgiu as ideias de vários projetos para que 

melhorássemos pontos da qual foram focados como menos positivos» (Cdep_AgE1) 

«Alguma influência tem. Tanto mais que nós temos neste momento um peso em cima que é o 

facto de termos sido avaliados de muito bom e não podemos descer, a subir só podemos 

subir» (D_AgE1) 

«Agora  o primeiro ciclo, o primeiro trouxe melhorias…» (D_AgE2) 

«A avaliação externa é sempre um olhar… 

desafia a escola» (EqAA_AgE3) 

«Põe-nos a refletir sobre as coisa, também… É um olhar externo que 

nos ajuda a perceber coisas que se calhar estariam à nossa frente e 

nós até nem teríamos pensado nelas… mas eu nesta última 

avaliação externa não sei» (Cdep_AgE3) 

«Ao analisarmos o relatório nas várias estruturas, acho que faz 

refletir e reconhecer há alguns aspetos que é preciso melhorar» 

(D_AgE4) 

«Eu acho que quando se põe em causa qualquer coisa… serve para 

refletir e obrigatoriamente se melhora alguma coisa» (CDep_AgE4) 

«De facto, nós nunca temos a verdadeira perceção, e estamos tão imbuídos no trabalho 

que precisamos destes momentos, porque muitas vezes é quando nós pensamos que 

temos aí a inspeção e vamos refletir sobre o que temos…» (D_AgE3) 
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 A influência da AEE é também sentida na obrigatoriedade de construção, 

implementação e monitorização do plano de melhoria 

 

 

 

 

 

 

QUE AÇÕES DE MELHORIA TÊM AS ESCOLAS IMPLEMENTADO, COMO RESULTADO DA AEE? 

 Organização e gestão escolar 

 

 

 

 

 

 Práticas colaborativas entre docentes 

 

 

 

 

 Modelos de supervisão pedagógica 

 

 

 

 

 

 

«Quando a avaliação externa foi realizada, a primeira, fizeram a avaliação externa, saiu 

o relatório, ponto. Depois o agrupamento fez o que achava que devia fazer. Aquando 

desta segunda avaliação externa já não foi bem assim… já não foi um ponto. O 

agrupamento teve que elaborar um plano de melhoria… portanto nós começamos a 

agir logo aí» (EqAA_AgE3) 

«na primeira avaliação externa, não fomos obrigados a fazer plano de melhoria… 

Portanto não fizemos… agora tivemos que fazer» (D_AgE4) 

«A escola sente necessidade de se organizar melhor… por 

isso isto nunca é incipiente, tem sempre efeitos» 

(EqAA_AgE3) 

«Eu acho que nós não estávamos nada mal, em termos de 

organização, da forma como trabalhamos. Mas vai-nos 

obrigar ainda a trabalhar melhor» (EqAA_AgE3) 

«A articulação. Houve melhorias aí… Passou a ser 

formalizada e mais sistemática» (Cdep_AgE4) 

«A partilha de materiais intensificou-se. O trabalho 

colaborativo intensificou-se» (Cdep_AgE2) 

«Por exemplo, este aspeto da supervisão… já tinha sido um ponto crítico 

na primeira avaliação, e na segunda… e portanto esta ação veio dar-nos 

força. Ajudou-nos a implementar» (D_AgE3) 

«Mais na monitorização de… das medidas de promoção do sucesso… 

implementamos algumas dinâmicas… na autoavaliação também… E 

depois na supervisão pedagógica… temos quase todas as turmas com 

coadjuvações nas disciplinas estruturantes» (D_AgE4) 
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 Autoavaliação de escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUMAS CONCLUSÕES… 

 Todos os entrevistados consideram que a AEE permite a identificação de aspetos 

negativos do funcionamento da escola, e promove a reflexão e, consequentemente, a 

ação; 

 

 Também no que concerne à influência da AEE na construção e implementação de 

ações de melhoria, todos concordam que a obrigatoriedade de produção de um Plano 

de melhoria é um aspeto influenciador; 

 

 As práticas de autoavaliação são identificadas, por todos os entrevistados neste 

estudo, como sendo um resultado direto do processo de AEE, sobretudo ao nível do 1º 

ciclo AEE. 

Apenas num agrupamento, cujas classificações desceram no 2ºciclo, esta influência foi 

mais superficial (AgE4); 

 

 Um dos agrupamentos (AgE2), que também viu as classificações AEE descerem com 

base nos resultados escolares dos alunos, refere que o segundo ciclo AEE não trouxe 

impactos significativos pois foi apenas o cumprimento de uma formalidade, enquanto 

que o 1º ciclo promoveu várias melhorias. 

 

 

 

«E por orientações do resultado da [primeira] avaliação externa que 

tivemos, sentimos necessidade de constituir uma equipa e de formalizar 

os processos» (EqAA_AgE3) 

«Foi no resultado da avaliação externa que se constituiu a equipa de 

autoavaliação. Foi assim em quase todas as escolas. Foi nos resultados 

da primeira geração de AEE que as escolas constituíram as suas equipas 

(EqAA_AgE3) 

«A primeira avaliação... veio efetivamente ajudar-nos a organizar-nos de 

forma diferente em relação aos processos de avaliação de toda a 

escola»(D_AgE3) 
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Influência da Avaliação Externa no desenvolvimento de projetos nas escolas: 

perspetivas dos atores no terreno | Cláudia Barros Moreira e José Carlos 

Morgado 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Avaliação 

 

Componente fundamental no funcionamento das escolas 

 

Fornece informação rigorosa e sustentada 

 

Permite interrogar práticas e fundamentar decisões 

 

Em Portugal 
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OBJETIVO 

 

 

Metodologia 

Realização de entrevistas semiestruturadas 

 

Análise de conteúdo dos depoimentos dos entrevistados 

 

RESULTADOS 

 

Perspetivas dos Diretores: 

 Consideram que os projetos desenvolvidos nas escolas, em função do seu público-alvo, 

são pouco valorizados pelas equipas inspetivas. 

 Constatam que existe uma sobrevalorização dos resultados da avaliação externa nas 

diferentes disciplinas e que este domínio exerce influência sobre os restantes. 

 Consideram que o seu apoio ao desenvolvimento de projetos nas suas escolas é feito 

em função das necessidades do público-alvo e não “a pensar na avaliação externa de 

escolas”. 

 

Perspetivas dos Coordenadores da Educação para a Saúde: 

 À semelhança do que se passa com os diretores, consideram que os projetos 

desenvolvidos nas escolas são pouco valorizados pelas equipas inspetivas e que existe 

uma sobrevalorização dos resultados da avaliação externa das diferentes disciplinas. 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

443 
 

 Garantem que o seu empenho no desenvolvimento de projetos nas escolas não 

depende da existência da avaliação externa mas da necessidade de atender aos 

problemas do seu público-alvo. 

 Afiançam que se envolvem na conceção e dinamização de projetos sempre com “o 

intuito de melhorar a qualidade das aprendizagens e de contribuir para o sucesso 

escolar dos alunos”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos permitem-nos constatar que, nas escolas em estudo: 

 As equipas que realizam avaliação externa não valorizam a implementação e o 

desenvolvimento de Projetos de Educação para a Saúde (PEpS). 

 O empenho e o apoio dos atores na implementação desses projetos não depende da 

sua (des)valorização por parte das equipas inspetivas no âmbito da AEE. 

 Os entrevistados garantem que, numa fase inicial, a conceção e implementação dos 

projetos de EpS resultaram mais de uma imposição normativa. 

 

Neste momento da investigação, tudo indica que: 

 O desenvolvimento de PEpS se processa numa perspetiva imergente (imposição 

normativa). 

 A Educação para Saúde e o desenvolvimento de projetos nas escolas têm como fim 

último a Educação para a Cidadania dos alunos. 

 

Importa agora tentar perceber: 

- O que motiva os atores no desenvolvimento/implementação de PEpS (ou outros projetos) 

nas escolas. 

- De que forma se relaciona o desenvolvimento/implementação dos PEpS com a Educação para 

a Cidadania! 
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Perceção de Efeitos da AEE – o olhar de diretores e coordenadores de equipas 

de autoavaliação das escolas | Elisabete Gonçalves, Carlinda Leite e Preciosa 

Fernandes 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

QUESTÃO ORIENTADORA E OBJETIVOS 

 

Que perceção de efeitos da AEE têm os líderes escolares? 

 

 

OBJETIVOS: 

 

i) identificar efeitos que a avaliação externa das escolas/agrupamentos está a produzir 

nas práticas organizacionais e de autoavaliação, bem como nas práticas curriculares e 

pedagógicas; 

ii) identificar mais-valias e/ou constrangimentos decorrentes do processo de avaliação 

externa. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Construção de um guião de entrevista semiestruturada 

 

 
 

 Seleção de 3 escolas 

 1 que subiuclassificações do 1º para o 2º ciclo de AEE 

 1 que desceuclassificações do 1º para o 2º ciclo de AEE 

 1 que manteveclassificações do 1º para o 2º ciclo de AEE 

 

 Realização das entrevistas [n=6]  

  

Diretores [n=3] 

Coord. Autoavaliação [n=3] 
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 Análise de Conteúdo dos discursos dos entrevistados 

 

SISTEMA DE CATEGORIAS 

 

26 categorias e 17 subcategorias, agregadas em torno de dois temas: 

 A -Caraterização do modelo do Programa de Avaliação Externa de Escolas (AEE); 

 B -Efeitos Percecionados (este é o foco da presente comunicação) 

 

As unidades de sentido categorizadas no tema A -“Caraterização do Modelo de AEE” remetem 

para quatro dimensões, de onde resultaram 10 categorias e 17 subcategorias  

As unidades de sentido categorizadas no tem a B -“Efeitos Percecionados” apontam três 

dimensões onde se percecionam efeitos, constituídas em 13 categorias 

 

Categorias do Tema A 
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Categorias do Tema B 

 

 

 

RESULTADOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO - PRINCIPAIS EFEITOS PERCECIONADOS 

Dimensão: PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS 

•melhoria nas lideranças (D_S; CAV_M) 

«…atribuindo competências mais fortes, mais competências aos coordenadores de 

departamento, por exemplo, aos grupos de gestão intermédia, para que mobilizassem as 

praticas educativas noutro sentido.» D_AE14 
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«eles achavam que aqui a escola estava muito centrada a nível do topo da cadeia da direção e 

que a partir daí a gestão intermédia era um bocadinho dependente, digamos assim, que não 

tinha tanta independência. E isso também foi uma crítica que foi ouvida.» CAV_ES11 

 

•melhoria na autoavaliação (Todos os entrevistados, à exceção do D_S) 

«Há uma coisa importante que nós aprendemos, por exemplo, esta escola não tinha trabalho 

de autoavaliação, onde dá para nós nos conhecermos melhor e etc., não tinha. E em virtude 

da avaliação externa, sobretudo da primeira avaliação, ou a partir daí, nós temos neste 

momento a trabalhar muito bem uma equipa.» D_AE19 

«Esta avaliação externa trouxe, empurrou-nos... empurrou-nos também para este item que eu 

considero importante, para a autoavaliação.» D_AE19 

«Sim, as escolas, digamos, no fundo, começaram a, digamos a formalizar, a ter mais 

momentos de avaliação.» D_ES11 

 

•melhoria nos processos de gestão (CAV_S; CAV_M; D_D) 

«Mas, mas acho que, eu noto que acaba por, portanto, toda a organização da escola, 

portanto, ter outras preocupações que talvez se não houvesse avaliação externa talvez...» 

CAV_AE14 

«Nós também, direção, em termos de distribuição do serviço e porque queremos também... já 

se percebe que o sucesso escolar e para esta avaliação externa depende muito do sucesso dos 

nossos alunos, nós temos muito cuidado na distribuição do serviço pelos docentes.» D_AE19 

 

•melhoria do planeamento da atividade da escola (CAV_M) 

«E tentamos mudar um bocado, por acaso, no ano seguinte fizemos um projeto em que partia 

dos conselhos de turma, já a envolver o pai delegado.» CAV_ES11 

 

•impulsão de práticas de reflexão interna (CAV_D; CAV_M) 

«E de reflexão, sobretudo as pessoas refletem um bocadinho.» CAV_AE19 

«De qualquer modo, do processo globalmente, eu tenho uma opinião positiva porque seja 

como correr, decorra como decorrer, obriga-nos a pensar em muita coisa.» CAV_ES11 
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Dimensão: PRÁTICAS CURRICULARES E PEDAGÓGICAS 

Os entrevistados oriundos da escola que manteve as classificações não identificam efeitos da 

AEE ao nível das práticas curriculares e pedagógicas. 

Por outro lado, os entrevistados das outras duas escolas identificam efeitos, particularmente 

os elementos pertencentes à escola que subiu classificações do 1º para o 2º ciclo de AEE. 

 

•impulsão de práticas de supervisão/monitorização (D_D; D_S) 

«Evoluímos muito na monitorização de casos de colegas que precisam de ajuda.» D_AE14 

«Com alguma calma estamos a implementar práticas de supervisão pedagógica, que não 

passa somente por um colega assistir a uma aula de outro colega, não passa por isso, passa por 

exemplo por aumentar o trabalho colaborativo e cooperativo entre os professores.» D_AE19 

•melhoria do trabalho colaborativo e articulação (D_D; CAV_D; CAV_S) 

«O ano passado uma das ações de melhoria foi a articulação. Mas também por força… porque 

nós vimos a necessidade, porque nós cada vez mais temos de trabalhar em articulação.» 

CAV_AE19 

«Os colegas começam, nota-se, a trabalhar mais em equipa.» CAV_AE14 

•mudanças na sala de aula (D_S; CAV_S) 

«Nos apoios educativos, sobretudo naquelas disciplinas, no português e na matemática. 

Portanto, os alunos têm mais apoios, parecerias que se faz entre os colegas.» CAV_AE14 

«Evoluímos muito no sentido das tutorias, no sentido das, das, das da coadjuvação da sala de 

aula que nas escolas EB 2/3 é ainda muito complicado e muito difícil de fazer.» D_AE14 

 

Dimensão: OUTROS EFEITOS 

 

•melhoria dos resultados académicos (CAV_S) 

«Até mesmo nos próprios resultados, nota-se que... portanto, uma certa melhoria.» 

CAV_AE14 

•comparação entre escolas (D_S) 

«O maior problema é a comparação que depois fazemos uns com os outros e aquilo que nos 

diminui por sermos avaliados negativamente.» D_AE14 

•perda de regalias (CAV_D; D_S; D_M) 
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«Ao dar-nos uma avaliação menos boa, está-nos a penalizar porque temos menos 

autonomia.» CAV_AE19 

«O facto da avaliação externa condicionar hoje muito do processo que é a atribuição depois 

de algumas regalias às escolas (…) porque efetivamente nós temos de ter bons resultados 

para que a escola consiga evoluir.» D_AE14 

«Ora bem, este processo, sabe que a avaliação externa tem consequências inclusivamente 

sobre a avaliação de professores e de funcionários, portanto...» D_ES11 

 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS 

Nesta dimensão são apontados cinco âmbitos em que os entrevistados consideram que a AEE 

teve efeitos: melhoria nas lideranças; melhoria na autoavaliação; melhoria nos processos de 

gestão; melhoria do planeamento da atividade da escola; e impulsão de práticas de reflexão 

interna. 

PRÁTICAS CURRICULARES E PEDAGÓGICAS 

Começa por ter-se uma divisão dos entrevistados na própria consideração de existência ou não 

de efeitos a este nível. Depois, os entrevistados que consideram que a AEE teve efeitos no 

âmbito das práticas curriculares e pedagógicas apontam três tipos de efeitos: impulsão de 

práticas de supervisão/monitorização; melhoria do trabalho colaborativo e da articulação 

entre docentes; e algumas mudanças na sala de aula. 

OUTROS EFEITOS 

Existem outros efeitos (constrangimentos ou mais-valias) apontados pelos entrevistados: um 

dos entrevistados refere como mais-valia a melhoria dos resultados académicos, outros 

apontam a comparação entre escolas e a perda de regalias como constrangimentos que advêm 

com a AEE. 

 Maior perceção de efeitos nas PO (todos os entrevistados apontam efeitos nesta 

dimensão) 

 A melhoria das práticas de autoavaliação é o efeito mais vezes mencionado (e é aquele 

sobre o qual os entrevistados não revelam qualquer dúvida) 

 São sobretudo os coordenadores das equipas de autoavaliação de duas escolas (a que 

desceu e a que manteve classificações) que apontam a impulsão de práticas de 

reflexão interna como um efeito da AEE 

 São os entrevistados oriundos da escola que subiu classificações que apontam como 

efeito da AEE a implementação de mudanças dentro da sala de aula 
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O que dizem os relatórios de avaliação sobre as respostas educativas das 

escolas relativamente aos alunos sobredotados ou com capacidades 

excecionais | Augusto Lima Rocha  

 

Seminário Braga  

2015 

 

ENFOQUE 

 

 As crianças/alunos que a literatura designa de sobredotados, talentosos ou com 

capacidades excecionais.  

 Até aos anos 60, predominou um enfoque redutor das elevadas capacidades e o 

desempenho nas provas para determinar o quociente de inteligência (Q.I.) foi o 

principal indicador da existência de capacidades excecionais ou de sobredotação.  

(Q.I. igual ou superior a 140, correspondendo a cerca de 2% dos sujeitos com os 

resultados mais elevados em provas de inteligência). 

 

 

QUEM SE DESIGNAM ESTAS CRIANÇAS ALUNOS 

 

 Na grande maioria dos países europeus, os termos mais comuns nas definições 

nacionais são “sobredotados” e “talentosos” (ou os seus equivalentes nas outras 

línguas), utilizados separados ou conjuntamente. 

 

 
 

Características da sobredotação 

 

 Apesar de não existir uma definição única de sobredotação, aceita-se a 

multidimensionalidade deste constructo, daí decorrendo dificuldades não só na 

identificação, mas também da intervenção educativa junto dos alunos sobredotados 

ou com capacidades excecionais. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 Partindo-se do princípio de que há possibilidade de crianças superdotadas e talentosas 

existirem em todas as camadas sociais, grupos étnicos e raciais, são válidos os esforços 

realizados a nível comunitário para promover o atendimento de suas necessidades 

psicosocioeducacionais NOVAES (1979, p. 11). 

 “Nenhuma sociedade se pode dar ao luxo de ignorar os seus membros mais dotados, e 

todos devem pensar seriamente em como encorajar e educar esse talento” Winner 

(1999, p.11). 

 “A escola é muitas vezes fator inibidor do aparecimento ou desenvolvimento das 

potencialidades dos alunos” Serra (2000, p.149) 

 

 

REVISTANDO O CONCEITO 

 

 as crianças sobredotada ou talentosa evidenciam elevadas capacidades intelectuais, 

criativas ou artísticas, possuem uma capacidade de liderança fora do comum e 

distinguem-se numa determinada área académica. 

 

 

ABORDAGENS MAIS FREQUENTES 

 

 Teoria Triárquica da Inteligência (STERNBERG, 1985),  

 Modelo Diferenciado de Sobredotação e Talento (GAGNÉ, 1985, 2004),  

 Teoria das Inteligências Múltiplas (GARDNER, 1983),  

 Conceção de Sobredotação dos Três Anéis (RENZULLI, 1986) e  

 Modelo Multifactorial da Sobredotação (MÖNKS, 1988). 

 

 

REVISTANDO O CONCEITO 

 

 [...] criança sobredotada é aquela que possui um potencial humano de nível superior e 

frequência constante em qualquer uma, ou mais, das áreas operacionais das I. M. 

(Inteligências Múltiplas), permitindo prognosticar, se fornecidas adequadas 

oportunidades de desenvolvimento, um elevado grau de competência específica, quer 

na solução de problemas, quer na criação de produtos (FALCÃO, 1992, p.70). 

 

 A conceção de Sobredotação dos Três Anéis de Renzulli (1986) (OLIVEIRA, 2007), 

compreende a sobredotação como resultado da interação de três componentes: 

habilidade intelectual superior, criatividade e envolvimento na tarefa. 
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PRINCIPAIS RESPOSTAS EDUCATIVAS 

 

 
 

LEGISLAÇÃO PORTUGUESA 

 

A atual legislação portuguesa apenas contempla a “aceleração” ou o “salto de ano”, mas cujo 

âmbito se circunscreve apenas ao ensino básico. Esta medida encontra-se plasmada no artigo 

25.º do despacho normativo n.º 24-A/2012, de 6/12 e sob a designação de casos especiais.  

 

Casos especiais de progressão 

1 — Um aluno que revele capacidade de aprendizagem excecional e um adequado grau de 

maturidade, a par do desenvolvimento das capacidades previstas para o ciclo que frequenta, 

poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, beneficiando de uma das seguintes 

hipóteses ou de ambas: 

a) Concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano respetivo, 

podendo completar o 1.º ciclo em três anos; 

b) Transitar de ano de escolaridade antes do final do ano letivo, uma única vez, ao longo dos 

2.º e 3.º ciclos. 
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TRABALHO EMPÍRICO- ANO 2012-2013 

 

 
 

 

AMOSTRA 

 

 
 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Verificou-se que não existe correlação estatisticamente significativa entre a 

classificação do domínio prestação do serviço educativo e a tipologia da unidade de 

gestão (escola/agrupamento). 

[Teste Levene  F= 193,4; Significância=0,17; teste T Significância (bilateral) =0,529]. 

 

 Na totalidade dos 59 relatórios identificámos 307 pontos fortes, a que corresponde 

uma média de 5,5 pontos fortes por agrupamento/escola.  
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O número de pontos fortes em cada agrupamento/escola varia entre 3 (mínimo) e 8 

(máximo).  

 

 Nesses mesmos relatórios encontram-se registadas 279 asserções relacionadas com 

áreas de melhoria, a que corresponde uma média de 5,0 áreas de melhoria por 

relatório.  

O número de asserções relacionadas com áreas de melhoria, por agrupamento, varia 

entre 3 (mínimo) e 8 (máximo). 

 

 

PONTOS FORTES 

 

 Verificamos que as políticas e/ou cultura de inclusão são apontadas como um ponto 

forte em 10 agrupamentos, ou seja, em 17% das unidades de gestão da amostra.  

 Para além das asserções relacionadas com inclusão, constatámos a presença de três 

pontos fortes relacionados com a temática em estudo, que são  (i) “as práticas 

diferenciadas”  (ii)  “as práticas de articulação vertical, que possibilitam respostas 

educativas adequadas às características dos grupos e das turmas e aos ritmos de 

aprendizagem das crianças e alunos” e o (iii)  “princípio da diferenciação pedagógica”. 

 

 

ÁREAS DE MELHORIA 

 

Só 1 (um) relatório apresenta áreas de melhoria relacionadas com a temática em estudo. 

Curiosamente, nesse relatório apresentam-se duas áreas de melhoria relacionadas com a 

problemática em investigação, nomeadamente:  

 

(i) A generalização das práticas de diferenciação pedagógica na sala de aula e  

 

(ii) a criação de dispositivos de identificação e apoio aos alunos com capacidades excecionais. 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 
 

 

 Responder à heterogeneidade implica promover de forma generalizada práticas de 

diferenciação pedagógica.  

 

 No caso deste estudo, verificámos que a diferenciação pedagógica como prática 

abrangente e generalizada ocorre em 20,3% das escolas/agrupamentos da amostra. 

 

 Em regra, estas escolas são valoradas com a classificação de muito bom no domínio da 

prestação do serviço educativo. 

 

 Por outro lado, se é certo que a maioria das escolas/agrupamento promove 

diferenciação pedagógica, também é verdade que só numa minoria (20,3%) este 

processo é sistemático, abrangente e generalizado.  

 

 Ademais, da totalidade das escolas da amostra, só é seguro afirmar-se que apenas 

uma apresenta dispositivo educativo adequado às crianças e alunos com capacidades 

excecionais. 
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

 As políticas ou práticas inclusivas emergem como um ponto forte em 17% dos 

agrupamentos/escolas não agrupadas avaliados. Porém, com base neste estudo, 

concluímos que não existe uma correlação estatisticamente significativa entre as 

práticas/ políticas inclusivas e a diferenciação pedagógica. 

 Esta conclusão, aparentemente estranha, deve-se ao facto deste constructo ter sido 

perspetivado, a nosso ver, num sentido restritivo/redutor.  

 Na realidade, a utilização deste conceito com enfoque principalmente nas crianças e 

alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente leva a que as 

instituições educativas com um trabalho meritório no âmbito da educação especial 

sejam consideradas como inclusivas. 

 Neste sentido, os resultados obtidos neste trabalho corroboram não só a ideia de 

Ainscow (2009, p.15) que afirma que:  

 

“Há uma suposição comum de que inclusão é principalmente acerca de educação de 

estudantes com deficiência, ou os classificados como portadores de necessidades 

educacionais especiais, nas escolas regulares”. 

 

MAS TAMBÉM 

 

 que existe um longo caminho a percorrer para que a escola seja na sua plenitude uma 

organização inclusiva. 

 

FINALMENTE 

 

Tratar todos da mesma forma não responde à diversidade 
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A diferenciação pedagógica não só surge como corolário de uma sociedade justa e 

democrática, como também do reconhecimento do direito à diferença e ainda da aplicação do 

princípio da igualdade. 

 

 

“L´EGALITE FORMELLE QUI REGLE LA PRATIQUE PEDAGOGIQUE SERT EN FAIT DE MASQUE ET 

DE JUSTIFICATION A L´INDIFFERENCE A L´EGARD DES INEGALITES REELES DEVANT 

L´ENSEIGNEMENT ET DEVANT LA CULTURE, ENSEIGNEE OU PLUS EXACTEMENT EXIGEE”  
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É errada a convicção partilhada por muitos professores de que ensinar todos da mesma forma 

se encontra em linha com o princípio da igualdade. Esta ideia e a sua execução, viola o 

princípio da igualdade uma vez que este impõe que se dê tratamento igual ao que é igual e 

tratamento diferente ao que é diferente. 
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Intervenção da equipa de peritos externos TEIP ISCTE-IUL: perspetiva 

organizacional multinível e multifator [OM2] na promoção do sucesso 

educativo | Equipa TEIP ISCTE─IUL 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

EQUIPA TEIP─ISCTE-IUL 

 

 
 

VALORES-CHAVE  
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PERTINÊNCIA 

 

 
 

PROBLEMA 
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CONCETUALIZAÇÃO 

Perspetiva organizacional multinível (Doise, 1980) 

 

 
 

CONCETUALIZAÇÃO: FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
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CONCETUALIZAÇÃO: FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO (HATTIE, 2009) 
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NÍVEIS DE ANÁLISE E FATORES EXPLICATIVOS DO SUCESSO EDUCATIVO 
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QUAIS AS VANTAGENS DA PERSPETIVA ORGANIZACIONAL MULTINÍVEL E MULTIFATOR 

[OM2]? 

 

 
 

COMO DESENVOLVER NAS ORGANIZAÇÕES ESCOLARES A PERSPETIVA OM2? 
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PERSPETIVA ORGANIZACIONAL MULTINÍVEL E MULTIFATOR [OM2] 

 

 
 

 

 

A corresponsabilização dos vários atores/agentes 

educativos nas suas práticas pedagógicas refletem-

se na avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- construção social centrada na conceção e planeamento da ação educativa (Veloso, Rufino, & 

Craveiro, 2012) 

- desenvolvimento de contextos educativos eficazes (Lima, 2008), com vista à promoção do 

sucesso educativo 

- realidade praticada por diversos países, no âmbito da melhoria da equidade e qualidade da 

educação (OECD, 2013; Eurydice 2015) e da exigência da prestação de contas (accountability) 

(Fialho, 2009) 
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VI.3. Nas lideranças 
 

O exercício da AEE é frequentemente entendido pelas escolas como um exercício avaliativo 

das suas lideranças. No processo de recolha de dados do projeto AEEENS as vozes dos líderes 

de topo e intermédios tiveram uma importância alta em virtude da relação estabelecida pela 

literatura entre lideranças e qualidade escolar. Por isso, neste capítulo agruparam-se os 

estudos que tiveram as lideranças ou os líderes como foco principal.  
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Dois ciclos de AEE: efeitos percecionados por gestores escolares de topo | 

Elisabete Gonçalves, Carlinda Leite e Preciosa Fernandes  

 

Seminário Lisboa  

2014 

 

QUESTÃO ORIENTADORA 

Que efeitos tem a AEEnas práticas organizacionais e curriculares/pedagógicas das escolas?  

Objetivo: 

• Identificar efeitos da AEE na melhoria das escolas (ao nível organizacional e ao nível 

curricular/pedagógico). 

 

METODOLOGIA - 1ª FASE 

• Construção de um inquérito por questionário (escala de Likert 1 a 4) 

 

 

     

• 1ª validação: 

- Acordo inter-juízes 

- Reflexão falada 

- Teste de compreensão dos itens através de estudo piloto 

• Convite a 83 escolas, das quais 25 aceitaram participar no estudo 

• Aplicação do questionário [n= 372]   Gestão Topo [n=70] 

• Análise da validade do constructo: análise fatorial com rotação Varimax 

• Qualidade psicométrica do questionário: Alpha de Cronbach (bons coeficientes de 

consistência interna) 

• Tratamento estatísticos dos dados (médias, percentagens e correlações) 

 

 

 

Perceção de EFEITOS em 2 dimensões: 
“Práticas Organizacionais” 

“Práticas Curriculares e Pedagógicas” 
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METODOLOGIA - 2ª FASE 

• Construção de um guião de entrevista semiestruturada 

        

       “Práticas Organizacionais” 

Perceção de EFEITOS em 2 dimensões:  

                  “Práticas Curriculares e Pedagógicas” 

• Seleção de 3 escolas  

 - 1 que subiu classificações do 1º para o 2 ciclo de AEE 

 - 1 que desceu classificações do 1º para o 2 ciclo de AEE 

 - 1 que manteve classificações do 1º para o 2 ciclo de AEE 

• Realização das entrevistas [n=6]   Diretores [n=3] 

       Coord. Autoavaliação [n=3] 

• Análise de Conteúdo dos discursos dos entrevistados 

 

VARIÁVEIS EM ANÁLISE NA DIMENSÃO “PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS” 

 

 

Melhoria dos processos de gestão da 
escola/agrupamento 

Contribuiu para a implementação de processos 
de autoavaliação na escola/agrupamento 

Melhoria na definição das prioridades 
educativas da escola/agrupamento 

Contribuiu para a consolidação de práticas de 
autoavaliação já existentes na 
escola/agrupamento 

Melhoria da ação educacional geral da 
escola/agrupamento 

A entrevista, em painel, com a equipa de 
autoavaliação da escola contribuiu para a 

melhoria dos processos de autoavaliação da 
escola 

Melhoria na gestão dos recursos humanos da 
escola/agrupamento 

Considerações expressas no campo de análise 
“Autoavaliação e melhoria” do relatório 

de AEE produzido pela IGEC contribuíram para a 
melhoria do processo de autoavaliação da escola 

Promoção de dinâmicas de reflexão acerca dos 
processos de organização e gestão da 
escola/agrupamento, numa perspetiva de 
melhoria 

Promoção de dinâmicas de reflexão acerca dos 
processos e práticas de autoavaliação da 
escola/agrupamento, numa perspetiva de 
melhoria 
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VARIÁVEIS EM ANÁLISE NA DIMENSÃO “PRÁTICAS CURRICULARES E PEDAGÓGICAS” 

Melhoria na organização e operacionalização 
de práticas de articulação curricular entre 
docentes 

Melhoria nas práticas de monitorização e de 
supervisão dos processos curriculares 

Melhoria nas práticas de planificação do 
trabalho dos professores 

Melhoria das aprendizagens, nomeadamente nos 
resultados escolares dos alunos 

Melhoria nas metodologias de ensino-
aprendizagem Promoção de dinâmicas de reflexão acerca das 

práticas curriculares e pedagógicas da 
escola/agrupamento, numa perspetiva de melhoria Melhoria na adequação dos apoios 

educativos aos alunos com NEE 

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS QUESTIONÁRIOS 

Há diferenças na perceção de efeitos, consoante a evolução das classificações das escolas? 

Escolas que subiram nas classificações do 1º para o 2º ciclo: 

- médias de concordância superiores à média do grupo total em todos os âmbitos, 

dimensões e somatório da escala global 

NOTA: é de ressalvar que a subamostra das escolas que subiram nas classificações é superior 

(315 participantes), às das escolas que baixaram (21) e mantiveram as classificações (36), o 

que pode ter influenciado os presentes resultados. 
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Em que âmbito a Gestão de Topo perceciona mais Efeitos? 

Apesar de ter sido reconhecido que a AEE tem efeitos nas práticas organizacionais e nas 

curriculares e pedagógicas, o nível de concordância é maior no âmbito dos  “Efeitos nas 

Práticas Organizacionais” (85.57%). A discordância é maior (25.91%) no âmbito dos “Efeitos 

nas Práticas Curriculares e Pedagógicas” 

 

Efeitos nas Práticas Organizacionais - Inquéritos 
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Efeitos nas Práticas Curriculares e Pedagógicas - Inquéritos 

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DAS ENTREVISTAS 

Efeitos nas Práticas Organizacionais - Entrevistas 

Processos e Práticas de Autoavaliação  

• Há uma coisa importante que nós aprendemos, por exemplo, esta escola não tinha 

trabalho de autoavaliação (…) em virtude da avaliação externa, sobretudo da primeira 

avaliação, ou a partir daí, nós temos, neste momento, a trabalhar muito bem uma 

equipa (CM) 

• Esta avaliação externa trouxe, empurrou-nos... empurrou-nos também para este item 

que eu considero importante, para a autoavaliação (CM) 

• Foi em virtude da avaliação externa, ou foi por graças da avaliação externa, é que nós 

temos cá agora a autoavaliação (CM) 

• Ao longo deste processo são levantadas questões que nos fazem pensar sobre elas. 

Por exemplo nós estamos... não que acreditemos, digamos assim, no processo... mas 

nós estamos a alterar a equipa de avaliação (…) para tentarmos ter boa nota nesse 

parâmetro (EQ) 

• As escolas, digamos, no fundo, começaram a, digamos a formalizar, a ter mais 

momentos de avaliação (EQ) 
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Gestão de Recursos Humanos 

• Atribuindo competências mais fortes, mais competências aos coordenadores de 

departamento (DC) 

• (…)para esta avaliação externa… depende muito do sucesso dos nossos alunos, e nós 

temos muito cuidado na distribuição do serviço pelos docentes (CM) 

 

Efeitos nas Práticas Curriculares/Pedagógicas - Entrevistas 

• (Onde se sentiu mais efeitos?) Na prestação do serviço educativo (DC) 

• Foi aí que se investiu mais (na Prestação do Serviço Educativo) (DC) 

Articulação entre Docentes 

• Agora vamos cá ver, a articulação entre os docentes há. Ou seja, os docentes para 

articular mais do que articulam, alguém tinha de pagar horas (EQ) 

• em virtude da avaliação externa, um dos efeitos que eu acho... (…) é que os 

professores agora trabalham mais em conjunto (CM) 

Monitorização e Supervisão 

• Com alguma calma estamos a implementar práticas de supervisão pedagógica (CM) 

• Nós este ano tivemos... fizemo-lo de uma forma indireta, para que os professores não 

percebam que estamos a fazer este tipo de acompanhamento, evoluímos muito na 

monotorização de casos de colegas que precisam de ajuda (DC) 

Apoios Educativos 

• Evoluímos muito no sentido das tutorias, no sentido da coadjuvação da sala de aula 

(DC) 

• Criámos muitos apoios em sala de aula (DC) 

 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

• Gestão de topo (Diretores e Membros de Direção) apresentam médias elevadas de 

concordância (sempre superiores às da média do grupo geral) 

• Maior discordância (25.91%) no âmbito dos “Efeitos nas Práticas Curriculares e 

Pedagógicas” 

- Maior perceção de efeitos: Reflexão sobre as práticas; Monitorização e supervisão; 

Articulação; (inquéritos + entrevistas)  
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- Menor perceção de efeitos: Aprendizagens e Resultados; Metodologias de ensino-

aprendizagem; 

• Maior perceção de efeitos nas Práticas Organizacionais (85.57% de concordância) 

- Efeitos nos Processos de Gestão: 100% de concordância dos inquéritos 

- Menor concordância no âmbito dos Efeitos na Gestão de Recursos Humanos (mais de 

50% de discordância) 

- Nas entrevistas: os efeitos mais referidos são no âmbito dos Processos e práticas de 

autoavaliação 
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Processos e impactos da AEEENS: resultados do inquérito nacional do projeto 

AEEENS aos diretores de agrupamentos de escolas | João Moreira e Pedro 

Rodrigues  

 

Seminário Lisboa  

2014 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O projeto AEENS tem como um dos seus pilares a diversidade e complementaridade 

metodológica 

 Combina análises qualitativas e quantitativas 

 Das primeiras, destacam-se as análises dos relatórios, dos contraditórios, entrevistas, 

estudos de caso, etc. 

 O presente estudo recorre a uma metodologia quantitativa, através de um 

questionário estruturado, para obter uma panorâmica das perceções que os atores a 

nível das escolas/agrupamentos têm da avaliação externa, dos seus impactos e efeitos 

 Os diretores de escolas/agrupamentos foram tomados como informadores 

privilegiados, pois melhor do que ninguém interpretam a posição e a experiência da 

escola neste processo 

 

 

MÉTODO 

 

 Questionário de autopreenchimento, maioritariamente de resposta fechada, com 

campos de resposta aberta em todos os blocos 

 Respondido online, através de convite enviado por email 

 População: todos os diretores de agrupamento e de escolas não agrupadas do 

continente (N = 811) 

 Primeiro email enviado em 26 de maio de 2014 

 Até este momento: 

- 367 questionários iniciados 

- 233 questionários concluídos (28.7%) 

 

 

Estrutura do questionário 

 

 Página inicial 

- Apresentação / Instruções 

 Bloco I 

- Caracterização da Escola / Agrupamento 

 Bloco II 

- Domínios e Facetas dos Efeitos da Avaliação Externa 
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 Escala de -3 Extremamente negativo a +3 Extremamente positivo 

 Bloco III 

- Loci (impacto sobre os diferentes elementos da escola)  

 Escala de 0 Nenhum a 4 Muito grande 

 Bloco IV 

- Fatores potenciadores e inibidores do impacto da avaliação externa 

 Escala de -2 Muito inibidor a +2 Muito potenciador 

 Bloco V 

- Avaliação global do processo de avaliação externa 

 Escala de -3 Extremamente negativo a +3 Extremamente positivo 

 Bloco VI 

- Eficiência do processo de avaliação externa 

 Escala de 0 Um aproveitamento nada eficiente dos recursos a 4 Um 

aproveitamento extremamente eficiente dos recursos 
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Caracterização dos participantes 

 

 
 

 
 

 

RESULTADOS – EFEITOS 

 

 Bloco II – Domínios e Facetas dos Efeitos da Avaliação Externa 

Escala de  

 -3 Extremamente negativo a  

 +3 Extremamente positivo 
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RESULTADOS – Loci 

 

 Bloco III - Loci (impacto sobre os diferentes elementos da escola)  

 Escala de 0 Nenhum a 4 Muito grande 

 

 
 

 

RESULTADOS – FATORES POTENCIADORES 

 

 Bloco IV - Fatores potenciadores e inibidores do impacto da avaliação externa 

 Escala de -2 Muito inibidor a +2 Muito potenciador 
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RESULTADOS – AVALIAÇÃO GLOBAL 

 

 Bloco V - Avaliação global do processo de avaliação externa 

 Escala de -3 Extremamente negativo a +3 Extremamente positivo 

 

 
 

 

RESULTADOS – EFICIÊNCIA 

 

 Bloco VI - Eficiência do processo de avaliação externa 

 Escala de 0 Um aproveitamento nada eficiente dos recursos a 4 Um 

aproveitamento extremamente eficiente dos recursos 

 

 
 



AEE – Efeitos e Impacto | Nas lideranças 

480 
 

Diferenças entre clusters 

 

 Utilizando a classificação em clusters da DGEEC, não se encontraram diferenças 

significativas 

 Realizámos uma análise com base nos nossos dados 

 Cluster 1 – Agrupamentos de maior dimensão e com corpo docente mais 

estável (N = 145) 

 Cluster 2 – Agrupamentos de menor dimensão e com corpo docente menos 

estável (N = 58) 

 Cluster 3 - Agrupamentos com mais alunos abrangidos pela ASE, com NEE ou 

de origem estrangeira (N = 29) 

 

 
 

 

Diferenças entre clusters 

 

 Com os nossos clusters, apenas um efeito se aproxima da significância 

 Efeito geral (p = 0.08) 

 

 
 

 Analisando por domínios, verifica-se que este efeito é sobretudo devido ao domínio 

“Prestação do Serviço Educativo”(p = 0.08) 

 

 
 

Diferenças entre regiões 

 

 Efeito significativo (p = .01) para o Impacto (Loci) 
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 Noutros blocos (Efeitos, Avaliação global) encontra-se o mesmo padrão de resultados, 

embora não significativo: Norte, Lisboa e Alentejo mais positivos, Centro e Algarve 

mais negativos 

 

 

RESULTADOS 

 

 Correlações entre resultados e avaliação do processo  

 

 
 

 

CONCLUSÕES 

 

 O impacto e efeitos da avaliação externa são, de forma global, vistos como 

moderadamente positivos. 

 Os impactos e efeitos mais fortes são notados nos aspetos mais próximos do processo 

de avaliação externa: avaliação interna, documentos orientadores, atuação da 

liderança. 

 Os aspetos organizacionais estão num nível intermédio. 

 Em aspetos mais distais (resultados dos alunos, atuação de alunos e famílias), os 

impactos e efeitos são vistos como menores. 
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 Os principais fatores potenciadores do impacto e efeitos da avaliação externa têm a 

ver com o grau em que esse processo impregnou a escola, sendo difundido e 

incorporado. 

 A perceção dos efeitos da avaliação está relacionada com os seus resultados: 

 Os resultados no 1º Ciclo de avaliação não estão relacionados com as 

perceções dos seus efeitos e impacto. 

 Resultados mais elevados no 2º Ciclo de avaliação estão relacionados com 

perceções mais favoráveis dos seus efeitos, sobretudo nos aspetos da 

autoavaliação e ligação com a comunidade. 

 A avaliação parece, em larga medida, exercer os seus efeitos positivos através 

da apropriação dos seus pressupostos pelas Escolas, sobretudo no âmbito da 

autoavaliação 

 Estes resultados refletem sem dúvida aquilo que é o processo da AEEENS, tal como é 

aplicado neste momento 

 Dados mais completos ajudar-nos-ão a iluminar estas questões, quer com um maior 

número de respostas ao questionário, quer através dos estudos de caso. 
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A avaliação externa das escolas e o seu impacto nas práticas de liderança num 

agrupamento de escolas: um estudo de caso | Ana Maria Fernandes Silva 

Tavares 

 

Seminário Braga 

2015 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

 
 

 

Avaliação Externa 

Escola de Qualidade 

 

PROBLEMA  

Como se posicionam os vários agentes da comunidade educativa, sobre os impactos da AEE ao 

nível das lideranças dos agrupamentos de escolas, após o primeiro ciclo avaliativo? 
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 QUESTÕES ESPECÍFICAS  

 

Como se posicionam os vários agentes da comunidade educativa, sobre os impactos da AEE no 

que toca: 

 à visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com o 

agrupamento de escolas, após o primeiro ciclo avaliativo? 

 à valorização das lideranças intermédias do agrupamento de escolas, após o primeiro 

ciclo avaliativo? 

 ao desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras do agrupamento de 

escolas, após o primeiro ciclo avaliativo? 

 à motivação das pessoas e gestão de conflitos do agrupamento de escolas, após o 

primeiro ciclo avaliativo? 

 à mobilização dos recursos da comunidade educativa do agrupamento de escolas, 

após o primeiro ciclo avaliativo? 

 

 

 

 

Objetivos  
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A → Conhecer e compreender como se posicionam os vários agentes da comunidade 

educativa, sobre os impactos da AEE no que toca: 

-à visão estratégica e fomento do sentido de pertença e de identificação com o 

agrupamento de escolas, após o primeiro ciclo avaliativo; 

B →Detetar mudanças introduzidas a nível das lideranças escolares no agrupamento de 

escolas após o primeiro ciclo avaliativo. 

C → Conhecer as razões das mudanças introduzidas ao nível das lideranças escolares, após o 

primeiro ciclo avaliativo. 

 

CARATERIZAÇÃO DO DESIGN DA INVESTIGAÇÃO 

 

-investigação de natureza naturalista descritiva /investigação interpretativa 

-estudo de caso particular /caso de estudo único /estudo de caso instrumental 

-amostragem não-casual, por conveniência 

-ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS (diretor+ coord. departamentos +....) 

-INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO por administração direta(coord. departamento + professores 

+...) 

-ATAS dos conselhos pedagógicos , de departamentos, de diretores de turma... 

 

-mod. de análise de conteúdo 

-mod. de análise documental 

-mod. de análise estatística  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de Referência Para a 

Avaliação das Escolas e 

Agrupamentos + Decreto-Lei 

n.º75/2008 + Relatório AEE 
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PONTO DE SITUAÇÃO 

 

 

PONTO DE SITUAÇÃO 

 

7 / 14 entrevistas 

 

A. Posicionamento dos entrevistados sobre os impactos da AEE no que toca à visão 

estratégica e fomento do sentido de pertença e identificação com o agrupamento de 

escolas, após o primeiro ciclo avaliativo. 

Diversidade de respostas: maioritariamente SIM para impacto na definição de metas e 

definição de planos de ação 

B. Posicionamento dos entrevistados sobre os impactos da AEE no que toca à valorização 

das lideranças intermédias do agrupamento de escolas, após o primeiro ciclo avaliativo 

Diversidade de respostas: maioritariamente NÃO para impacto no conhecimento da 

área de ação de órgãos/atores 

C. Posicionamento dos entrevistados sobre os impactos da AEE no que toca ao 

desenvolvimento de projetos, parcerias e soluções inovadoras do agrupamento de 

escolas, após o primeiro ciclo avaliativo, com vista a melhorar o serviço educativo. 

Maioritariamente afirmam que a AEE não teve qualquer efeito. 



Avaliação Externa de Escolas do Ensino Não Superior: Coordenadas e Processos de um Projeto de 
Investigação 

487 
 

D. Posicionamento dos entrevistados sobre os impactos da AEE no que toca à motivação 

das pessoas e gestão de conflitos do agrupamento de escolas, após o primeiro ciclo 

avaliativo. 

Diversidade de respostas: maioritariamente SIM para impacto no desenvolvimento de 

estratégias de melhoria de resultados 

E. Posicionamentos dos entrevistados sobre os impactos da AEE no que toca à 

mobilização dos recursos da comunidade educativa do agrupamento de escolas, após 

o primeiro ciclo avaliativo 

Maioritariamente afirmam que a AEE não teve qualquer efeito. 

F. Mudanças introduzidas ao nível das lideranças no agrupamento de escolas após o 

primeiro ciclo avaliativo 

Dificuldade em objetivar as respostas. 

G. Perceções/opiniões dos entrevistados acerca das razões que levaram à mudança ao 

nível das lideranças do agrupamento. 

Diversidade nas respostas dos entrevistados: profissionalismo, cultura de escola, 

projeto do diretor, imposição normativa, AE. 
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A Avaliação Externa de Escolas na perspetiva dos Diretores de escolas da zona 

Norte | Joana Sousa e Natália Costa 

 

Seminário Braga  

2015 

 

SUMÁRIO 

 

 Avaliação de Escolas; 

 Avaliação Externa de Escolas; 

 Metodologia; 

 Resultados; 

 Conclusão. 

 

 

AVALIAÇÃO DE ESCOLAS 
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AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Questão: Quais as consequências da AEE na perspetiva dos diretores de escolas da 

região norte? 

 Entrevistas semiestruturadas (n=2) 

 Diretores de agrupamentos de escolas da zona Norte de Portugal 

 Análise de conteúdo 

 

 

 Organização dos resultados obtidos através da análise de conteúdo a cada entrevista. 
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RESULTADOS 

 

Função de tomada de decisão 

 Dados transparecem o efeito exógeno da AEE (Ehren & Visscher, 2006), visto que o 

modelo leva a uma uniformização forçada no sentido em que nenhuma escola “quer 

ter maus resultados na avaliação externa” (E1) e portanto, recorre às estratégias que 

permitem obter melhores resultados. 

 A tomada de decisão é tendencialmente pragmática na forma como os líderes 

orientam as escolas para o funcionalismo dos rankings e das classificações 

 A curto prazo esta tomada decisão pode resultar em consequências favoráveis à 

escola, mas nem sempre poderão revelar-se estratégias significativas para o sistema 

educativo a longo prazo. Segundo Ehren & Visscher (2006) esta é uma das reações das 

escolas à ação da inspeção denominada por miopia. 

 

Função de melhoria 

 Quanto à função de melhoria os dados revelam que a AEE não provoca uma melhoria 

evidente na perspetiva dos Diretores (E1 e E2): “A parte conclusiva e a parte das 

recomendações? Parece-me que tem sido uma das áreas mais débeis deste processo, 

ou seja, acaba sempre por cair em algumas coisas que ou são muito genéricas ou 

pouco assertivas em termos de operacionalização ou em coisas que são muito 

pontuais e que, portanto, acabam por não representar grandes mudanças na 

organização.” (E2), enfatizando apenas o E1 acerca da questão da autoavaliação como 

potenciadora da melhoria dos processos administrativos e de gestão, sendo que “(…) o 

nosso percurso, a nossa missão e a nossa visão continua a ser a mesma.” (E1). 
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Função de accountability 

 A função de accountability demonstra-se através da preocupação em controlar a 

sustentação das boas práticas da escola que tendencialmente produz o efeito perverso 

de distração dos atores educativos e da comunidade envolvente para os resultados a 

curto prazo. No entanto, os Diretores entrevistados (E1 e E2) demonstram já uma 

postura muito crítica face à AEE, visto que, esporadicamente, a propensão para a 

tomada de decisão pragmática, resulte em reflexões profundas, como por exemplo: 

“(…) nós criámos, por exemplo, a figura de um coordenador da articulação e dos 

apoios (…)um coordenador de projetos e do plano anual de atividades.” (E1). 

 Porém estas reflexões dão lugar a uma contínua segmentação e particularização da 

escola que se reflete no aumento da burocracia fundamentada no conceito de 

necessidade. Para contrariar o excesso de burocracia surgem as novas tecnologias que 

permitem reduzir o tempo disponibilizado no registo e sistematização de evidências, 

tal como é referido em ambas as entrevistas (E1 e E2). 

 

Função de profissionalismo 

 Ao nível do profissionalismo, os dados remetem para as diferenças entre as equipas de 

AEE entre o 1º e o 2º ciclo de avaliação, podendo-se relacionar com as diferentes 

formas de apropriação da AEE por parte das escolas. 

 Se por um lado os dados da E1 revelam que o 1º ciclo de AEE é visto como uma 

ameaça que promove junto dos atores escolares a construção e o enraizamento da 

identidade da escola a par da melhoria num formato “à prova da avaliação externa” 

(E1). Por outro os dados da E2 revelam que o 1º ciclo de AEE é encarado como uma 

oportunidade. 

 Verifica-se a necessidade de fazer um modelo “à prova dos avaliadores” (E1), que 

aumente a neutralidade da avaliação e permita o acompanhamento da evolução de 

cada escola, reduzindo a lógica de auditoria. 

 

Função de certificação 

 Na perspetiva de um dos Diretores (E1) a certificação é vista como uma confirmação 

das fragilidades da escola e das boas práticas exercidas, traduzindo-se, por 

conseguinte, num caracter formativo diminuto, continuando a existir necessidades 

sistémicas que continuam a “ser difíceis de resolver” (E1), dado que “…não só trazem a 

máquina bem focada como eu diria que é até um retrato em que o cenário de fundo já 

está… é muito por aí que se explica uma certa incapacidade, uma certa limitação de se 

puder tecer, dar grandes pistas, recomendações de maior pertinência, pela 

insuficiência até de conhecimento da situação.”(E2). 

 No 2º ciclo de AEE os Diretores perspetivam este processo de uma forma mais 

otimista, facto que é corroborado por Rodrigues e Moreira (2015). 
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 Os resultados demonstram que existe uma uniformização discursiva por parte das 

lideranças de topo: “a avaliação externa tem um papel determinante de legitimação 

perante a comunidade, atesta perante a comunidade que se pode ter confiança 

naquela organização” (E2), pois a avaliação legítima e justifica-a perante a sociedade 

sendo uma forma de acreditação ou reconhecimento formal. 
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Entre a sobrevivência e a sustentabilidade. Como liderar, as Geografias 

Emocionais, dos novos agrupamentos agregados? | José Martins, Arlindo de 

Sousa e Anabela Soares 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

 

“em todas as almas, como em todas as casas, além da fachada, há um interior escondido” 

Epigrafe, de Raul Brandão no Livro “Claraboia” de Saramago (2011) 

 

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO: 

 

 As geografias emocionais e o processo de agregação -a complexidade organizacional; 

 A constituição da nova equipa da direção – o fantasma da legitimidade ou não 

legitimidade da liderança: 

– A importância de dar o exemplo; 

 O instrumento de ajuda à decisão 

 Os resultados; 

 Por onde se começou e o que aconteceu. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIAS EMOCIONAIS E A COMPLEXIDADE ORGANIZACIONAL 
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 Agregação uniu dois agrupamentos com geografias emocionais diferenciadas na 

medida em que os dois territórios educativos se distinguiam: 

 Nos seus padrões espaciais e de interações humanas entre professores, alunos, 

pais e associações de pais, juntas de freguesia; 

 Resultados da avaliação externa e mesmo projetos educativos 

 

 
 

 

Geografias emocionais e a complexidade organizacional 

 

• Este processo exigiu uma nova consciencialização da organização escolar com base em três 

domínios: 

1. O paradigma da gestão pela complexidade; 

2. A orientação por ideias criativas e possibilidade de inovar; 

3. E o início de um caminho que se concretizou, no esboço de uma identidade, através: 

1. Da validação do Projeto Educativo; 

2. Concretização de um Contrato de Autonomia. 
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Como a equipa de liderança foi vista neste novo agrupamento? 

 

 Que crenças e atribuições surgiram? 

 Como foi vista a autoridade e legitimidade da equipa? 

 Como foi percebida a sua governação? 

 

METODOLOGIA:  

 

Instrumento – Inquérito por Questionário 

 

 Procedeu-se à elaboração de um questionário de raiz, com base nas orientações de 

Kouzes e Posner (2009), contemplando cinco dimensões: 

i) Capacidade de mostrar o caminho; 

ii) Inspirar uma visão conjunta; 

iii) Desafiar o processo; 

iv) Permitir que os outros ajam; 

v) Celebrar os valores e as vitórias 

 

PROCEDIMENTOS 

 

 Leitura da obra “O desafio da Liderança”; 

 Cruzamento com literatura da especialidade; 

 Elaboração de um “protótipo” de questionário; 

 1ª Filtragem feita pela equipa da direção; 

 Verificação da clareza das questões através de uma amostra de 15 sujeitos 

(contemplando pessoal docente e não docente) 

 Correção e eliminação das questões ambíguas; 
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 Aplicação do questionário com o Google Drive; 

 Partilha dos resultados através de correio eletrónico oficial por todos os elementos do 

agrupamento. 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

- Fazem parte desta apresentação 52 questionários elegíveis, num universo de 222 sujeitos, 

sendo 13,5% pertencentes ao sexo masculino e 86,5% ao sexo feminino; 

- As atribuições do pessoal docente e não docente à equipa de liderança apresentam valores 

entre os 75 e os 80 por cento (%), relativamente ao seu desempenho. 

- Destaca-se o valor da dimensão Desafiar o processo que atinge o valor mais baixo (75%). Os 

valores mais elevados situam-se nas dimensões Permitir que os outros ajam (80%) e Mostrar o 

caminho (79,8%). 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

•Dimensão A - Mostrar o Caminho: 

•Clarificação dos valores e dar o exemplo; 

•Dimensão B-Inspirar uma visão conjunta: 

•Atrair os outros para uma visão comum; 

•Dimensão D-Permitir que os outros ajam: 

•Capacidade de fomentar a colaboração; 

•Dimensão E-Celebrar os valores e as vitórias: 

•Importância dos valores comuns 

•Plano de ação incidiu na dimensão C-Desafiar o Processo: 

•Capacidade de experimentar novas abordagens. 
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Exemplo do tratamento dos dados 

 

 

Então, por onde se começou? 

 

 Criação de duas equipas de trabalho com os nomes de INOVAR e CAPA; 

 Análise ao clima dos diferentes departamentos e às atribuições das lideranças 

intermédias (coordenadores); 

 Divulgação das atividades realizadas no agrupamento: 

– Página do agrupamento; 

– Facebook 

 

E o que aconteceu? 

 

Aspetos negativos 

 

Muitas resistências correspondente a um processo de negação/oposição/hipocrisia: 

– Recolha de sugestões para a resolução dos problemas prioritários identificados no projeto 

educativo; 

– Resistência em ler e conhecer os próprios documentos estruturantes; 

– Resistência à inserção de novos elementos nos grupos restritos (programas internacionais -

COMENIUS ou ERASMUS MAIS) 

 

Aspetos positivos 

 

•Atualmente assistimos a uma nova etapa: 

– Fase inicial da aceitação; 

– Implementação de novas experiências pedagógicas: 

 Laboratório de Aprendizagem; 

 Formação de Minicursos de Matemática; 
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 Elaboração de uma equipa responsável pela divulgação e publicidade do agrupamento; 

 A constituição de uma nova equipa de auto-avaliação (estabeleceu a démarchedo 

processo); 

 A inclusão de novos elementos nos projetos internacionais (Comenius, Erasmus mais). 

 

A caminhada surge neste processo a vários ritmos e velocidades: 

 

– Determinados momentos, podem ser lentos e graduais; 

– Mas noutros mais pontuais, são rápido e bastante precisos. 
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 Rankings e Avaliação Externa VII.

 

É crescente a importância dos resultados escolares dos alunos na AEE. A classificação atribuída 

pela IGEC aos resultados académicos é tendencialmente decisiva na atribuição da classificação 

à escola no final de cada exercício avaliativo. Por isso, estudar as relações entre a AEE e os 

rankings das escolas é um exercício tentador. É o que se trata nos dois estudos seguintes. 
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Rankings das escolas: avaliação externa, autoavaliação e resultados dos alunos 

| António Manuel Amaral da Fonseca  

 

Seminário Porto  

2012 

 

RESUMO 

 

Este estudo, que procurou analisar a relação entre os rankings, a autoavaliação e a avaliação 

externa (IGEC) das escolas, mostrou que i) a avaliação, quer interna, quer externa, tem-se 

caracterizado por procedimentos de “pendor burocrático”; ii) e que aos resultados da 

avaliação externa da escola, não é alheia a posição patenteada pelas escolas nos rankings (dos 

exames nacionais) publicados. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste contexto em que o tema da avaliação de escolas suscita, cada vez mais, o interesse dos 

decisores políticos, dos gestores escolares, dos professores, dos pais e do público em geral, 

importa analisar e refletir na relação entre a avaliação externa/autoavaliação das escolas e os 

resultados dos alunos nos exames nacionais, de forma a evidenciar aspetos relevantes na 

implementação de melhorias organizacionais e dos resultados dos alunos. 

Como tal, damos aqui conta de uma síntese de um estudo que desenvolvemos recentemente 

(Fonseca, 2010) e que apresentava como principal objetivo o seguinte: analisar a relação entre 

a avaliação externa/autoavaliação das escolas, com base na análise dos relatórios do Programa 

de Avaliação Externa levado a cabo pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), e os 

resultados dos alunos nos exames nacionais. 

 

 

OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O presente trabalho constitui um estudo exploratório que procurou analisar a relação entre a 

avaliação externa das escolas, em particular o domínio da autoavaliação, e os resultados dos 

alunos nos exames nacionais do 9.º ano e do 12.º ano. 

A investigação consubstanciou-se, numa fase inicial, na verificação da relação entre a posição 

obtida pelas escolas nos rankings nacionais (9.ºano, 12.º ano e 9.º+12.º ano) e os resultados 

atribuídos pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) no processo de avaliação externa 

dessas mesmas escolas. 

Posteriormente, caracterizaram-se os processos, o uso e os fins dados à autoavaliação dessas 

mesmas escolas, com base no olhar da Inspeção-Geral da Educação e Ciência patente nos 

respetivos relatórios de avaliação externa. 
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RESULTADOS 

 

Os rankings e a avaliação externa das escolas 

 

 
Gráfico 1 – Distribuição das 20 escolas melhor e das 20 pior posicionadas nos rankings, sujeitas a avaliação 

externa entre 2006 e 2010. 

 

 

Até ao ano letivo 2007/08, foram as escolas “melhor” posicionadas nos rankings que, 

maioritariamente, se candidataram à avaliação externa. 

 

 
Gráfico 2 – Distribuição das classificações atribuídas pela IGEC nos 5 domínios às 20 escolas melhor e 

às 20 pior posicionadas no ranking. 

 

As escolas com melhores resultados nos exames nacionais apresentam claramente “melhor” 

desempenho global, ou seja apresentam melhores resultados na avaliação externa das 

escolas.  
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Gráfico 3 – Distribuição das classificações atribuídas por domínio, pela IGEC, às 20 escolas melhor e às 

20 pior posicionadas nos Rankings do 9.º, 12.º e 9.º + 12.º ano. 

 

As escolas “melhor” posicionadas apresentam globalmente melhores resultados em todos os 

domínios. As escolas “pior” posicionadas revelaram um pior desempenho global, com 

melhores classificações nos domínios Organização e gestão escolar e Liderança. 

 

 

 
Gráfico 4 – Frequência relativa de classificações no domínio da Capacidade de Autorregulação e 

Melhoria (CARM) das 20 escolas melhor e das 20 pior posicionadas dos Rankings. 

 

Neste domínio tanto as “melhor” como as “pior” posicionadas apresentaram classificações 

mais baixas. No entanto, comparativamente, também neste domínio as escolas “melhor” 

posicionadas apresentaram melhores resultados. 
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Os relatórios da avaliação externa de escolas da IGEC e a autoavaliação das escolas 

 

Gráfico 5 – Processo de autoavaliação das 20 escolas melhor e das 20 pior posicionadas no ranking do 

9.º + 12.º ano. 

 

As escolas “melhor” posicionadas no ranking apresentam com maior frequência processos 

de autoavaliação mais robustos. Enquanto nas escolas “pior” posicionadas verificámos que é 

mais frequente somente a recolha de dados/práticas de avaliação e que os processos de 

autoavaliação são mais recentes. 

 
 

Gráfico 6 – Processo de autoavaliação das 20 escolas melhor e das 20 pior posicionadas no ranking do 

9.º+12.ºano. 

 

Verificámos que prevalecem equipas de autoavaliação constituídas só por docentes, tanto 

nas escolas “melhor” como nas “pior” posicionadas. 
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Gráfico 7 – Uso e fins do processo de autoavaliação das 20 escolas melhor e das 20 pior posicionadas no 

ranking do 9.º + 12.º ano. 

 

Os resultados evidenciam que é mais frequente que a autoavaliação não é, nem para as 

“melhores” nem para as “piores” escolas, um instrumento de desenvolvimento e melhoria, 

revelando uma maior expressão a inexistência de ações e planos de melhoria e que a 

autoavaliação não sustenta a decisão e não influencia o planeamento nem a gestão, tanto 

para as “melhor” como para as “pior” classificadas. 

 

 

 
Gráfico 8 – Atributo dado pela IGE ao processo de autoavaliação das 20 escolas melhor e das 20 pior 

posicionadas no ranking do 9.º + 12.º ano. 

 

Comparativamente, verificámos que foi considerado ponto fraco com maior expressão nas 

“pior” posicionadas. No entanto, sublinhamos que, também em metade das escolas 

“melhor” posicionadas, o processo de autoavaliação foi considerado ponto fraco. 
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Nos relatórios de avaliação externa de várias escolas analisadas, deparámo-nos com asserções 

como: “A inexistência de processos consistentes e suficientemente consolidados de 

autoavaliação” ou “Os procedimentos de avaliação interna que ainda não revelam uma política 

consistente e sistemática de autoavaliação”. 

 

A constatação destes resultados despertou alguma estranheza quando os comparámos com os 

resultados que as escolas obtiveram no domínio Capacidade de autorregulação e melhoria, ao 

qual a IGEC atribuiu a classificação Muito Bom ou Bom a 70% das escolas “melhor” 

posicionadas. No entanto, na leitura dos relatórios verificámos que a IGEC atribuiu essas 

classificações a processos de autoavaliação, que apresentam debilidades ao nível do 

desenvolvimento e melhoria, no apoio à decisão, na influência no planeamento e na gestão e, 

simultaneamente, considerou-os também ponto fraco. 

 

Não obstante, verificou-se também que escolas melhor posicionadas no ranking, apresentando 

processos de autoavaliação com fragilidades, obtiveram a classificação Bom e, em 

contrassenso, escolas pior posicionadas, apresentando um processo de autoavaliação mais 

robusto, este foi também classificado com Bom. 

 

Nesse sentido analisámos, em particular, 4 relatórios de avaliação externa, referentes a duas 

escolas melhor posicionadas com classificação Bom e duas das pior posicionadas também com 

classificação Bom, no domínio Capacidade de autorregulação e melhoria. Perante a análise dos 

textos dos relatórios da IGEC sobre a avaliação externa, particularmente nestas escolas, somos 

levados a concluir que existem contradições entre as classificações atribuídas ao domínio de 

Capacidade de autorregulação e melhoria e a descrição apresentada sobre o processo de 

autoavaliação. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados do estudo apontaram para uma avaliação externa de “teor burocrático”, que 

valoriza mais a existência de um relatório do que o uso efetivo dado ao mesmo na 

implementação e apoio à melhoria das organizações escolares. Parece ainda poder inferir-se, 

pelo menos em alguns casos, a existência de um “contágio positivo” entre os bons resultados 

dos alunos patentes nas escolas “melhor” posicionadas nos rankings e as correspondentes 

classificações atribuídas pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência no domínio da capacidade 

de autorregulação e melhoria. 
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Rankings e AEE: que relação? | Graça Bidarra et al.  

 

Seminário Lisboa  

2014 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Os rankings surgem em 2001, com base nos exames nacionais do 12º ano. 

 Em 2005 surgem pela 1ª vez os rankings do ensino básico. 

 Em 2012 inicia-se a contextualização socioeconómica das escolas a partir da: 

 Taxa de alunos no escalão A da Ação Social Escolar (ASE); 

 Média de anos de escolaridade dos pais. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVO DO ESTUDO 

 

 Os resultados das escolas nos exames nacionais (rankings) e as classificações na AEE 

são processos distintos que contudo nos remetem para a avaliação do desempenho 

das escolas. 

  Analisar a relação entre as posições ocupadas pelas escolas nos rankings nacionais e 

as classificações atribuídas pela Inspeção Geral da Educação e Ciência. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Admitimos que esta relação possa ser mais elevada no segundo ciclo de AEE, dado que se 

verificou uma contextualização quer dos rankings, quer nos resultados académicos na AEE, 

sendo a classificação dos domínios (PSE e LG) indexada aos resultados. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Procedemos a um estudo de natureza documental com um grupo de dezassete escolas 

secundárias da Região Centro. 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Classificações obtidas no âmbito da AEE 

Excelente - nível cinco (2º ciclo) 

Muito Bom - nível quatro 

Bom - nível três 

Suficiente - nível dois 

Insuficiente - nível um 
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 Ranking I - resultados nacionais das escolas em estudo 

 Ranking II - indicador dos rankings a partir da média dos rankings a nível nacional, 

constituindo um ranking para as escolas em estudo 

 

 

RESULTADOS 

 

 AEE no primeiro e segundo ciclos 

 Rankings das Escolas no 1º e 2º ciclos de AEE 

 Relação entre os Rankings e a AEE 

 

 
Figura 1 - Classificações na avaliação externa das escolas secundárias no 1º ciclo avaliativo 

 

 

 
Figura 2 - Classificações na avaliação externa das escolas secundárias no 2º ciclo avaliativo 
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Quadro 1 – Ranking das escolas secundárias de 2005/2006 a 2010/2011 

 

 

 
Quadro 2 – Ranking das escolas secundárias de 2011/2012 

 

 

 
Quadro 3 – Ranking II das escolas secundárias e AEE – domínio Resultados, 1º ciclo 
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Quadro 4 – Ranking II das escolas secundárias e AEE – domínio Resultados, 2º ciclo 

 

 

 
Quadro 5 – Coeficiente de correlação entre os rankings do secundário e as classificações nos domínios 

da avaliação externa de escolas no 1º ciclo 

 

 

 
Quadro 6 – Coeficiente de correlação entre os rankings do secundário e as classificações nos domínios 

da avaliação externa de escolas no 2º ciclo 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Nas escolas em estudo, houve uma evolução nas classificações dos domínios do 

primeiro para o segundo ciclo de AEE. 

 No geral as escolas que ocuparam “melhor” posição nos rankings apresentaram 

melhores classificações nos domínios de AEE. 

 Correlação significativa entre rankings e a classificação das escolas no domínio 

Resultados nos dois ciclos de AEE. 

 Contudo, a AEE diz mais sobre as escolas, sobre o seu funcionamento e processos, pois 

para além dos resultados académicos, avalia também os resultados sociais e o 
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reconhecimento da comunidade, bem como a Prestação do Serviço Educativo e a 

Liderança e Gestão. 

 Resta saber se na AEE se consegue dar conta dos processos relacionados com a 

Liderança e Gestão e a Prestação de Serviço Educativo e compreender o seu impacto e 

efeitos nos Resultados? 

 



Perspetivas futuras sobre a Avaliação Externa 

514 
 

 Perspetivas futuras sobre a Avaliação Externa VIII.

 

 

O projeto AEEENS desenvolveu-se durante três anos que corresponderam a boa parte do 

segundo ciclo avaliativo da AEE em Portugal, e das mudanças que nele ocorreram, como a 

maior importância atribuída aos resultados na determinação da classificação final atribuída às 

escolas. Findo o projeto e quando a IGEC se prepara para organizar modificações importantes 

no processo, como o sejam o seu alargamento ao Ensino Privado ou a inclusão de observação 

de aulas nos modos de recolha de informação, é importante lançar pontes para a investigação 

que será emergente em tal contexto. 

O capítulo congrega os textos das comunicações que foram apresentadas com esse propósito. 
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Avaliação Externa de Escolas e Avaliação Externa de Aprendizagens: 

resultados e novas perspetivas de estudo | Micaela Marques e José Augusto 

Pacheco 

 

Seminário Braga  
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RESUMO 

O texto desta comunicação incide na análise dos efeitos da Avaliação Externa de Escolas (AEE), 

tendo como base a diversidade do quadro teórico (Pacheco, Seabra & Morgado, 2014), bem 

como a realização de um inquérito por questionário a professores em escolas da região norte 

do país.  

A metodologia seguida centra-se na abordagem quantitativa, com a caracterização dos 

respondentes (n=141) e descrição dos resultados, em função das mudanças percecionadas 

pelos professores ao nível da AEE na comunidade e nas práticas organizacionais, curriculares e 

pedagógicas. A realização de uma análise fatorial evidencia a existência de um entendimento 

de uma noção de AEE centrada na Avaliação Externa de Aprendizagens (AEA), aliás de acordo 

com resultados de outros estudos, caso de Marques (2014).  

Os efeitos existentes tendem a criar a noção de que a avaliação interna, remetida a um 

processo de autoavaliação formal e uniformizado, está em alinhamento com a avaliação 

externa (CNE, 2011; OCDE, 2013; Eurydice, 2015), segmentando as escolas em resultados 

académicos, decorrente da valorização da AEA através de provas no ensino básico e exames no 

ensino secundário que seguem abordagens curriculares centradas em standards e em 

resultados (Pacheco & Marques, 2014). 

Tais resultados permitem sustentar a hipótese de trabalho, a desenvolver noutros estudos 

empíricos, de que a AEE é um processo com um declarado efeito exógeno, que se tem imposto 

nas escolas pela força de um modelo não-problemático porque secundariza as mudanças 

pedagógicas e valoriza a AEA. As respostas terão de ser procuradas não só pela análise global 

do processo de AEE a nível nacional, mas também pela análise de realidades escolares 

percepcionadas por professores de diferentes disciplinas e anos de escolaridade.  

 

1. AVALIAÇÃO EXTERNA DE ESCOLAS: A CENTRALIDADE DOS RESULTADOS 

Passada uma década de implementação em Portugal, depois de ter sido legislada em 2002 e 

iniciada formalmente em 2006/07, com a identificação de dois ciclos de quatro anos cada, a 

que correspondem dois modelos que devem ser considerados subsequentes, a AEE não pode 

estar dissociada da AEA, por várias razões.  

A primeira, porque as políticas de avaliação institucional estão radicadas em conceitos-chave 

definidos por organismos transnacionais e inscritos nas políticas nacionais. A segunda, devido à 

instauração de uma cultura de prestação de contas que interseta de forma incisiva todo o 
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sistema educativo, mesmo que a avaliação das aprendizagens, do desempenho docente e do 

desempenho institucional sejam facetas desconexas nas práticas de avaliação (OECD, 2013). A 

terceira – e muitas mais poderiam ser identificadas – por razões que se prendem com a atual 

valorização da classificação quantitativa quer nas escolas, quer na sociedade em geral e 

consequentes formas de governamentalidade curricular centradas quer em resultados, quer 

em standards (Pacheco & Marques, 2014).  

É neste contexto que opera o movimento de reforma de educação global, ou seja, direcionado 

para a estandardização, a prestação de contas externa, os testes à larga escala e a competição 

centrada na lógica de mercado, como reconhecem Hargreaves e Fullan (2012), com impacto na 

AEE e na AEA. Assim, os resultados, especialmente os que traduzem os valores obtidos em 

provas e exames nacionais, transformam-se num indicador estatístico de uma avaliação de 

controlo social, originando efeitos procedimentais na realização da autoavaliação, 

considerando-se mais um efeito de uma lógica externa do que uma necessidade funcional da 

escola. Quer dizer, assim, e pela análise de estudos empíricos, que a autoavaliação é um 

procedimento induzido pela obrigatoriedade da avaliação externa e que esta não tem 

contribuído para a melhoria das práticas escolares e consequentemente para a melhoria 

qualitativa do sucesso dos alunos (Santos, 2009; Freitas, 2013), reconhecendo-se, por outro 

lado, que a avaliação externa tem desempenhado um papel importante na consolidação do 

processo de autoavaliação (Costa 2013; Sousa 2013).  

Na análise de modelos de autoavaliação verifica-se que os resultados assumem uma 

centralidade significativa, na medida em que a mesma é atribuída aos relatórios de avaliação 

externa. A importância dos resultados académicos prevalece como critério-chave em todo o 

processo de avaliação externa e interna da escola, recomendando o Conselho Nacional de 

Educação (2015, p. 14) que é necessário “conter a excessiva importância concedida aos 

resultados das provas de avaliação externa, no âmbito do processo de avaliação externa das 

escolas desenvolvido pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência”.  

A importância dos testes na avaliação das aprendizagens é, assim, reforçada pela AEA. Porém, 

os professores de um estudo empírico revelam que as provas e exames nacionais, para além 

de serem uma prática valorizada na avaliação externa, não refletem as reais aprendizagens dos 

alunos (Marques & Pacheco, 2013), não existindo, ainda, nos professores, a consciência de 

uma relação direta entre AEA e AEE (Marques, 2014).  

Neste caso, arquiteta-se um sistema de regulação pelos resultados, mediante procedimentos 

de competitividade das escolas que têm de comparar-se não só entre si como também a nível 

nacional, para além de terem de implementar procedimentos de previsão e monitorização de 

resultados, incrustados numa cultura de avaliação abrangente e implementada através da 

estandardização de processos e práticas, transformando-se numa forma concreta de criação 

nas escolas de um certo grau de uniformidade, de acordo com padrões supranacionais e 

transacionais.  
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2. METODOLOGIA 

No estudo empírico realizado foi adotada a metodologia quantitativa (Moreira, 2007; Churton 

& Brown, 2010; Tuckman, 1997) através da realização de um inquérito por questionário a 

professores do ensino básico e secundário (n=141) do norte do país, com o intuito de conhecer 

as suas perspetivas relativamente à AEE, mais concretamente sobre mudanças organizacionais, 

mudanças curriculares, mudanças na sala de aula, mudanças na autoavaliação e mudanças na 

comunidade. 

 O valor (0,95) do alfa de Cronback revela a fiabilidade do questionário. Genericamente, os 

respondentes são maioritariamente (65%) do sexo feminino, têm uma licenciatura (67%), têm 

entre 20-30 anos de serviço (58,9%) e 95% já desempenharam cargos de gestão intermédia, 

sobretudo diretores de turma, coordenadores de projetos, coordenadores de departamento e 

membros do conselho pedagógico.  

Os dados são descritos através destes procedimentos estatísticos: medidas de tendência 

central, medidas de dispersão e análise fatorial. Na interpretação dos resultados considerou-

se, em termos de distribuição dos valores das médias, a discordância (1,00-2,74), a indefinição 

avaliativa (2.75-3.24) e a concordância (3.25-5.00). Para os valores do desvio-padrão definiu-se 

que o consenso se situa < 1,00, sendo que > 1,00 se verifica um baixo consenso. 

 

3. RESULTADOS 

Os dados estatísticos do desvio padrão - com valores entre 0,81 e <1,00, ainda que nove dos 

30 itens  tenham valores  >1,00 - indicam que há um consenso moderado dos professores 

inquiridos sobre AEE e seus possíveis efeitos. Os itens mais consensuais são os que permitem 

dizer que: i) a AEE contribui para a elaboração de um plano de melhoria (0,76); ii) a AEE 

valoriza o trabalho desenvolvido pela equipa de autoavaliação da escola (0,84); iii) a AEE 

proporciona aos professores um conhecimento dos pontos fortes e fracos da escola (0,81); iv) 

a AEE contribui para que a escola siga uma estratégia de marketing na valorização da escola 

perante a comunidade (0,83); v) a AEE favorece a existência de um plano contínuo de melhoria 

por parte da escola (0,84); vi) a AEE valoriza os resultados das aprendizagens externas (provas 

e exames) (0,90). 

A partir de uma escala de Likert, os dados das medidas de tendência central dos itens 

agrupados em categorias indicam que os professores concordam em afirmar que AEE provoca 

mudanças na autoavaliação ( ), discordam dos seus efeitos nas práticas curriculares ( ) e 

posicionam-se na indefinição avaliativa quando é dito que a AEE tem efeitos na comunidade ( 

), na organização ( ) e na sala de aula  ).  

Em resposta ao item “Expresse o seu grau de concordância relativamente ao atual modelo de 

avaliação de escolas”, os inquiridos, com um consenso moderado (0,86), dizem que nada 

(12,8%) ou pouco (29,8%) concordam, que estão moderadamente de acordo (46,1%) e que 

estão muito (10,6%) ou muitíssimo de acordo (0,7%). 
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Através da realização da análise fatorial, com vista à redução de fatores ao nível das variáveis 

independentes, são identificados três fatores, a que chamamos: eficiência (45% da variância), 

agregando itens, com peso fatorial de 0,40 a 0,70, sobre qualidade, identidade, relevância 

social, pontos fracos e pontos fortes, plano de melhoria da escola, liderança e autoavaliação; 

colaboração (5% da variância), incluindo itens com peso fatorial de 0,40 a 0,82, acerca da 

avaliação das aprendizagens, articulação curricular, planificação pedagógica e colaboração 

docente; avaliação (5% da variância), integrando itens, com peso fatorial de 0,40 a 0,82, sobre 

avaliação das aprendizagens, avaliação sumativa, autoavaliação da escola e plano de melhoria 

da escola. 

 

4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Sendo muito diverso o quadro teórico, sobretudo quando há uma tendência para valorizar 

separada ou conjuntamente as vertentes formativa e sumativa da avaliação (Pacheco, 

Morgado & Seabra, 2014; Stake, 2006), com a consequente valorização do processo e da 

certificação, respetivamente (Nevo, 2007), a avaliação institucional não pode dissociar-se nem 

das políticas educacionais definidas pelos organismos transnacionais e supranacionais (Steiner-

Khamsi, 2012), nem do movimento global de educação global (Hargreaves & Fullan, 2012). Ao 

valorizarem as dinâmicas da AEE e a AEA no plano escolar, os inquiridos deste estudo 

entendem que são dois processos interligados, mesmo que o seu entrelaçamento não seja 

revelado pelos dados de outros estudos. Por exemplo, Marques (2014), inquirindo professores 

de matemática dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, revela que não há uma perceção clara 

entre os docentes da forte relação entre AEE e AEA. De facto, no referido estudo, a autora 

constatou uma dissociação evidente entre as duas formas de avaliação externa, justificando-

se, assim, a necessidade de uma maior articulação entre ambas, defendida pela OCDE 

(Santiago et al, 2012). No mesmo estudo, a autora verificou a ausência de uma consciência 

clara, por parte dos professores inquiridos, de que a AEA é condicionada pela AEE. Pelo 

contrário, os dados da análise fatorial realizada no âmbito da investigação que agora 

apresentamos, patenteiam a existência de uma perceção de uma noção de AEE centrada na 

AEA, aliás de acordo com resultados do estudo de Marques (2014). A valorização dos 

resultados escolares e dos rankings das escolas são os dois grandes efeitos evidentes da AEE, 

na opinião dos professores inquiridos no referido estudo. Desta forma, quando a AEE valoriza 

essencialmente os resultados escolares, vai ao encontro do que preconizam quer os 

organismos nacionais (MEC, CNE), quer internacionais (OCDE, Eurydice) que entendem os 

resultados como evidência da qualidade, eficiência e eficácia de um sistema educativo.  

Considerando a amostra de 141 professores deste estudo, os resultados com mais consenso 

no desvio padrão reforçam a ligação da AEE à AEA. Os dados das médias mostram que os 

docentes percecionam, acima de tudo, os efeitos da AEE na autoavaliação da escola, o que 

está em linha com o que tem sido escrito em pareceres do CNE (2010; 2011) e em relatórios 

internacionais (OCDE, 2013; Eurydice, 2015). Pode ser dito, por isso, que os efeitos existentes 

da AEE tendem a criar a noção de que a avaliação interna, remetida a um processo de 

autoavaliação formal e uniformizado, está em alinhamento com a avaliação externa, 

segmentando as escolas em resultados académicos, decorrente da valorização da AEA, através 
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da realização de provas no ensino básico e exames no ensino secundário e integrado em 

abordagens curriculares centradas em standards e em resultados (Pacheco & Marques, 2014). 

Da análise dos resultados, verifica-se que os respondentes posicionam-se na indefinição 

avaliativa quando questionados sobre os efeitos da AEE na comunidade, escola ( ) e sala de 

aula, discordando quando confrontados com efeitos na sala de aula. Tais resultados estão de 

acordo com o estudo de Marques (2014) e também com diversos estudos de caso realizados 

no âmbito de um projeto de AEE (Barreira, 2015), se bem que em muitos desses estudos os 

professores inquiridos se posicionem favoravelmente relativamente aos efeitos da AEE na 

escola, com mudanças organizacionais, sobretudo no plano das lideranças intermédias e 

mudanças na organização curricular, nomeadamente articulação e sequencialidade 

curriculares e colaboração docente.  

 No entanto, e discutindo-se o possível impacto da AEE nas culturas de escola, é necessário 

abordar de que modo o individualismo docente tem sido transformado numa cultura formal e 

administrativa, perante os diversos cenários das culturas colaborativas (Hargreaves & Fullan, 

2012) e não tanto numa cultura de aprendizagem organizacional e profissional.  

Um outro dado é o aparente alheamento dos professores em relação à AEE, com uma elevada 

percentagem de concordância moderada com o modelo. Esta questão foi levantada por 

Marques (2014), ao verificar a existência de uma indefinição avaliativa relativamente à maior 

parte das questões colocadas aos professores inquiridos, no âmbito da AEE e dos seus efeitos 

nas práticas curriculares e pedagógicas dos docentes, bem como no seu desenvolvimento 

pessoal e profissional, concluindo-se, assim, a inexistência de impacto do atual modelo de AEE 

quer nas práticas profissionais dos professores no que se refere a ações de planeamento e 

articulação curricular, quer ainda ao nível da sala de aula no que se refere à produção de 

efeitos que estejam a contribuir para o progresso das aprendizagens e dos resultado 

académicos e sociais. Desta forma, tal como concluiu a referida autora, a AEE tem produzido, 

essencialmente, um efeito de legitimação discursiva, pois é evidente que os professores 

perfilham a ideia de uma avaliação padronizada e centrada nos resultados, essencialmente 

decorrente da existência e do claro perfilhamento da AEA por parte dos docentes inquiridos. 

 

CONCLUSÃO 

Considerando que há uma limitação manifesta do estudo empírico realizado, tornando-se 

necessário ampliar a amostra e analisar os dados em função de perfis docentes, a partir não só 

dos níveis de ensino, mas também das disciplinas que lecionam, os resultados apontam para a 

necessidade de abordar a AEE em função da AEA, devendo ser consideradas duas 

componentes de um processo de avaliação que é complexo na sua problemática teórica e nos 

seus modelos de organização. Apesar da insuficiência amostral, foi possível constatar que os 

professores manifestam ter um certo alheamento relativamente á AEE, cabendo perguntar se 

a AEE é uma questão que diz mais respeito a diretores e coordenadores de liderança 

intermédia que a professores que estão fora da equipa de autoavaliação e que apenas 

conhecem o processo seja pela leitura do relatório, seja pela participação em painéis de 

avaliação.  
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Tais resultados permitem sustentar a hipótese de trabalho, a desenvolver noutros estudos 

empíricos, de que a AEE é um processo com um declarado efeito exógeno, que se tem imposto 

nas escolas pela força de um modelo não-problemático porque secundariza as mudanças 

pedagógicas. As respostas terão de ser procuradas não só pela análise global do processo de 

AEE a nível nacional, mas também pela análise de realidades escolares percepcionadas por 

professores de diferentes disciplinas e anos de escolaridade. 
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Resultados do Projeto AEEENS e Investigação Futura | José Augusto Pacheco 

 

Seminário Braga  

2015 

 

 

PRODUTOS DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO PREVISTOS E PUBLICADOS/EXECUTADOS 

 

 

 

RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

A AEE tem produzido um efeito exógeno que origina vários efeitos: de legitimação discursiva; 

de ordem procedimental.  

 

O efeito procedimental faz com que as escolas reajam numa visão em túnel, através da 

valorização dos resultados académicos, perfilhando quer uma perspetiva de ossificação, quer 

uma perspetiva de miopia. 

 

 

EFEITOS COLATERAIS…EFEITOS POSITIVOS/NEGATIVOS 

 

 Aceitação do modelo pelos órgãos de gestão e administração: 30% de contraditórios 

 Fortalecimento da relação da escola com a comunidade 

 Valorização da imagem social da escola 

 Existência de uma relação forte entre o desenvolvimento da autoavaliação e os 

procedimentos seguidos na AEE. 

 Visão otimista dos diretores  

 Modelo de AEE centrado na análise documental, na voz dos painéis e nos processos 

administrativos e de gestão 
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 Alheamento dos professores. A AEE intersecta de modo mais direto os professores 

responsáveis pelas estruturas de gestão intermédia. 

 Valorização da avaliação externa das aprendizagens (provas e exames nacionais)  

 Validade e pertinência dos planos de melhoria  

 A melhoria das classificações do segundo ciclo de AEE não significa uma melhoria 

efetiva das escolas, resultante do feedback obtido no primeiro ciclo da AEE. 

 O primeiro ciclo de AEE é considerado essencialmente formativo, ao passo que o 

segundo é perspetivado pela sua natureza de prestação de contas. 

 Imagem de uma escola avaliada externamente do território continental:  

81,4% na Prestação do Serviço Educativo,  

80,3% na Liderança e Gestão e  

72% nos Resultados 

 

 

How does the school inspection in Portuguese external school evaluation reveals the school 

accountability forms, processes and practices? 

i) In what ways does the Inspectorate conceive and implement an External School 

Evaluation model aiming to consolidate accountability practices?  

ii) How do principals, teachers, students, parents, and stakeholders describe their 

perspectives on accountability in the context of their participation in school external 

evaluation processes 

 

 

RESEARCH DESIGN 
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Nota Conclusiva  

 

Um olhar sobre o e-book relativo ao projeto “Impacto e Efeitos da Avaliação Externa de 

Escolas do Ensino não Superior” (AEEENS) 

Carlinda Leite 

 

Como este e-book torna evidente, este projeto, desenvolvido por equipas de 6 universidades 

portuguesas (Minho, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Algarve), assumiu uma vitalidade que 

ampliou a ação da equipa de investigadores nacionais a interações com diversos atores do 

sistema educativo português e a presenças e colaborações internacionais que permitiram uma 

partilha e um confronto de opiniões que muito enriquecem, não só a investigação produzida, 

como também o debate e a reflexão sobre o que tem justificado a avaliação externa das 

escolas dos ensinos básico e secundário públicos em Portugal, os procedimentos seguidos e os 

efeitos que têm sido gerados.  

Este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), permitiu, ao longo de 

mais de 2 anos, produzir um conhecimento que, apresentado em vários eventos científicos, 

teve ele próprio um impacto provavelmente não previsto à partida. É esse conhecimento, 

enunciado na forma em que foi apresentado, que este e-book contém. 

Organizado não segundo a sequência dos eventos onde ocorreram essas apresentações e 

debates mas, sim, por focos temáticos que o projeto trabalhou, o e-book permite recordar a 

história de um processo, ao mesmo tempo que constitui uma base de apoio para um balanço 

da avaliação externa das escolas em Portugal no período entre 2006 e 2015.  

Nesta estrutura o e-book dá conta i) dos pressupostos que fundam a avaliação externa das 

escolas, ii) as estratégias metodológicas, iii) perspetivas internacionais sobre a avaliação 

externa das escolas, iv) efeitos na autoavaliação, v) faz análises dos contraditórios 

apresentados pelas escolas; vi) dá conta do conhecimento construído por de estudos 

empíricos focados no impacto e nos efeitos; vii) foca a questão dos rankings na sua relação 

com a avaliação externa das escolas. 

De certo modo, o que consta deste e-book fornece um bom ponto de partida para um 

observatório nacional sobre a avaliação externa das escolas desenvolvida no 1º ciclo avaliativo 

(2006-2011) e no 2º ciclo (2011- 2015), bem como das perceções que dela fazem professores, 

diretores de agrupamentos e de escolas não agrupadas, e dos efeitos que foram gerados. Os 

dados apresentados permitem já eles próprios observar em que medida a avaliação externa 

das escolas se está a aproximar, ou a afastar, das razões que justificaram a sua implementação 

em Portugal. O que tem de semelhante, e de distinto, com o que está a acontecer em alguns 

outros países europeus. 

Tendo tido a vantagem de contar com investigadores de instituições universitárias que cobrem 

o território continental português (lembre-se que a avaliação externa das escolas não ocorre 

nas ilhas da Madeira e dos Açores), os dados que apresenta dão conta, simultaneamente, do 
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panorama nacional e regional. Várias apresentações que constam do e-book fazem mesmo 

essa comparação por região. 

Tendo o projeto a que este e-book se reporta escolhido como pergunta geral de investigação 

“A AEE produz impacto e efeitos na melhoria da escola ao nível organizacional, curricular e 

pedagógico?; na consolidação da autoavaliação institucional?; na participação da comunidade 

na vida social da escola?”, ao longo do seu desenvolvimento este questionamento foi sendo 

ampliado. Disso dão conta os vários power points e posters que o constituem. São eles que 

permitem responder a perguntas de que são exemplo: A avaliação externa permitiu o 

desenvolvimento de uma positiva cultura de autoavaliação? Que relação existe entre a 

avaliação externa e a autoavaliação das escolas? A avaliação das escolas está a gerar efeitos na 

promoção de uma justiça social e curricular? Que modelos de autoavaliação são seguidos pelas 

escolas? Por quem são influenciadas? O que mudou, na avaliação externa, do 1º para o 2º ciclo 

avaliativo? Que efeitos tem tido a avaliação externa ao nível das lideranças e dos processos de 

gestão escolar e curricular? Que papéis desempenham as lideranças intermédias? O que 

manifestam as escolas quando apresentam contraditórios? Como evoluíram as classificações 

das escolas do 1º para o 2º ciclo avaliativo? Como é percecionada por diretores e por 

professores a avaliação externa?  

Estas são apenas algumas das interrogações a que pode, quem aceder a este e-book, encontrar 

uma resposta fundamentada em referenciais teóricos e em estudos empíricos rigorosos, que 

permitem cruzar a empiria com a teoria de modo a construir novos conhecimentos e, portanto 

também, novas teorias. É por isso que está bem escolhido o título do e-book: “Avaliação 

Externa das Escolas do Ensino não Superior – Coordenadas e processos de um Projeto de 

Investigação”. 

 


