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“O que não é porém possível é sequer pensar em transformar o mundo 

sem sonho, sem utopia ou sem projeto. As puras ilusões são os sonhos 

falsos de quem, não importa que pleno ou plena de boas intenções faz a 

proposta de quimeras que, por isso mesmo, não podem realizar-se. A 

transformação do mundo necessita tanto do sonho quanto a 

indispensável autenticidade deste depende da lealdade de quem sonha 

às condições históricas, materiais, aos níveis de desenvolvimento 

tecnológico, científico do contexto do sonhador. 

(…) Sua realização não se verifica facilmente, sem obstáculos. (…) 

Implica luta.” 

 

 

Freire, 2000 
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Resumo 

Na gestão e administração de uma organização escolar, é indispensável “um bom 

quadro” de Recursos Humanos, visando desta forma o sucesso da sua missão. Os diferentes 

órgãos responsáveis pela gestão e administração de qualquer instituição deverão possuir os 

meios necessários, sejam eles humanos, financeiros ou materiais, de forma a usá-los 

convenientemente em cada situação específica. 

Também é conveniente que alguns dos membros da comunidade envolvente da 

localização geográfica da instituição, cooperem com os elementos da comunidade escolar. 

Destacam-se, os contributos dos pais e/ou encarregados de educação, Associação de Pais, e 

Câmara Municipal. No entanto, é de interesse que a ligação “Escola-Meio” seja reforçada, 

através de auxílios recíprocos com outros possíveis parceiros. Tais como: Associações de 

proteção Ambiental, Desportivas, Culturais; Bombeiros, Centro de saúde, entre outros. 

De facto, são várias as causas que contribuem para o (in)sucesso escolar, pelo que será 

importante, que “toda a comunidade educativa” interceda no sentido, não só de atenuar e/ou 

colmatar as várias falhas verificadas, mas também prevenir outras possíveis. 

A população “alvo” do nosso estudo é balizada pelos alunos de nono ano e os respetivos 

professores, assim como, o corpo não docente. Os sujeitos de investigação pertencem ao 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Chaves. pela proximidade com a nossa área de estudo 

e pela disponibilidade demonstrada pelos órgãos da direção para o estudo de caso. 

Foram nossos objetivos tentar perceber a importância da gestão escolar para o sucesso 

dos alunos, analisar o funcionamento dos órgãos do agrupamento de escolas estudado, analisar 

informação referente à sua localização geográfica, condições físicas, recursos humanos, áreas 

e modalidades de formação, parcerias e protocolos e ainda medidas implementadas pelos órgãos 

de gestão promotoras de sucesso escolar dos alunos.  

A análise foi feita através da aplicação de um inquérito ao corpo docente, aos alunos e 

ao pessoal não docente do agrupamento. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que embora o Agrupamento em análise 

concorra para uma efetiva prática pedagógica de sucesso mais ainda há a ser feito já que tanto 

os alunos como o pessoal não docente e mesmo o pessoal docente consideram existirem 

algumas falhas passíveis de tornar o sucesso escolar menos eficiente que o desejado. 

Como mais-valia, há sempre o potencial de que tudo o que é feito pode fazer-se melhor! 
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Abstract 

 

In the management and administration of a school organization, it is indispensable "a 

good framework" of Human Resources, aiming, this way, the success of its mission. The 

different bodies responsible for the management and administration of any institution must 

possess the necessary resources, being them human, financial or material, in order to use them 

appropriately in each specific situation. 

 

It is also desirable that some of the members of the surrounding community cooperate 

with the elements of the school community. Of particular note are the contributions of parents 

and / or guardians, Parents' Association, and City Hall. It is of great interest that the link 

“School-Surroundings” be strengthened by reciprocal aid with other possible partners, such as: 

Environmental Protection, Sports and Cultural Associations; Firemen, Health Centers, among 

others. 

 

In fact, there are several causes for school success or school failure, so it will be 

throughout all the educational community that one should intervene to bridge the various gaps 

and combat failure effective and efficiently. 

 

The "target" population of our study is scored by the ninth grade students and their 

teachers, as well as the non-teaching staff. Research subjects belonging to the Cluster of Schools 

of the Municipality of Chaves, because of the proximity to our area of study and the availability 

shown by the management bodies for the case study. 

 

Our objective was to try to understand the importance of school management to the 

success of students, analyzing the functioning of the organs of studied group of schools in terms 

of administrative and pedagogical management, the information related to their geographical 

location, physical, human resources, areas and modalities of training, partnerships and protocols 

as well as the measures implemented by the management bodies capable of promoting the 

students’ academic success. 

 

The analysis was made by applying a survey to teachers, students and non-teaching staff 

of the group. 

The results showed that, although the schools studied contributed to an effective 

successful teaching practice, there is still more to be done as both students and non-teaching 
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staff and even teachers consider that there are some flaws that could make school success less 

efficient than desired. 

 

As a plus, there is always the potential of doing things better! 

 

 

Keywords: school management, teachers, students, school success. 
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Introdução 

A capacidade de gerir uma organização escolar é fundamental para o seu êxito. Por 

conseguinte, para que o gestor/administrador execute um trabalho de qualidade, eficiente e 

eficaz é imprescindível ter em consideração todos os instrumentos, sejam humanos, financeiros 

ou materiais, de forma a usá-los de forma conveniente e apropriada a cada situação específica. 

Não obstante, e embora incumba ao gestor, como o próprio termo diz, gerir a 

organização, é conveniente que todos os membros da comunidade escolar concorram para o 

mesmo, designadamente pais e encarregados de educação e, eventualmente, outros elementos 

pertencentes à comunidade mais alargada. 

Numa era da globalização e de massificação, onde a informação prolifera e é cada vez 

mais veloz, urge que a gestão escolar seja vincada e forte, já que as alterações sociais que ora 

se verificam a um ritmo acelerado ora reclamam uma constante adaptação do sistema educativo 

e, por conseguinte, dos currículos e programas escolares. 

Foi nosso interesse a escolha deste tema, e consequentemente a problemática que 

apresentaremos, dada a sua pertinência no panorama educativo vigente e por, atendendo ao 

facto de nesta era de globalização ser conveniente equipar modelos e procedimentos aos 

vigentes noutros países, ser necessário que as escolas possuam órgãos responsáveis pela sua 

gestão financeira mas ainda pela implementação de medidas pedagógicas que a fazem crescer 

e tornar-se um organismo vivo e dinâmico. 

No sentido de bem estruturar os diferentes pontos que compõem o tema em análise, o 

presente trabalho encontra-se dividido em 4 capítulos. 

Capítulo I - Administração e Gestão escolar. O ponto I deste capítulo 

apresenta os fundamentos teóricos sobre a administração escolar passando pelo conceito 

e função dos administradores e pelo traçar dos objetivos gerais da administração. Trata 

igualmente da apresentação e análise dos princípios da administração no concernente à 

educação, estuda a escola enquanto organização e as funções da administração escolar. 

No ponto II é tratada a gestão escolar, abarcando-se a gestão pedagógico-didática, a 

gestão funcional dos espaços, dos recursos financeiros e humanos assim como das 

infraestruturas e recursos materiais. 
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Capítulo II – (In)Sucesso escolar: conceito, indicadores, causas e medidas. 

Este capítulo, relativo ao insucesso escolar, começa por definir e apresentar as causas 

do insucesso escolar, centradas tanto no aluno como na escola e na família. Num 

segundo momento são apresentadas as medidas de combate ao insucesso e o papel de 

cada um dos intervenientes para o efeito, designadamente o papel da escola, do 

professor, da família e do próprio aluno. 

Capítulo III – Caracterização de um Agrupamento de Escolas do concelho 

de Chaves. Capítulo dedicado a um estudo de caso, nele se procedendo à caraterização 

do estabelecimento escolar em análise, sua localização geográfica, condições físicas, 

recursos humanos, áreas e modalidades de formação, parcerias e protocolos e ainda 

medidas implementadas pelos órgãos de gestão promotoras de sucesso escolar dos 

alunos.  

Capitulo IV – Análise e tratamento dos dados. Neste capítulo são analisados 

e tratados os inquéritos direcionados ao corpo docente, discente e pessoal não docente 

do agrupamento. 

Conclusão – A conclusão é o culminar de todo o processo e remete para as 

ilações feitas após a pesquisa levada a cabo para a redação do estado da arte bem como 

da análise dos questionários, permitindo aferir sobre o papel do gestor escolar no 

sucesso da organização. 

Tendo em consideração que com este trabalho se pretende aferir, sobretudo, qual o papel 

dos órgãos de gestão de um Agrupamento de escolas do Concelho de Chaves para o 

sucesso dos seus alunos, são os seguintes os seus objetivos: 
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OBJETIVOS E PERSPETIVA METODOLÓGICA 

 

Objetivos gerais: 

▪ Refletir sobre o papel dos órgãos de gestão escolar (professores) no sucesso dos alunos, 

no Agrupamento de Escolas que “Administram”; 

▪ Analisar o funcionamento das práticas dos docentes e não docentes face ao sucesso dos 

alunos e considerando que os órgãos administrativos e pedagógicos do agrupamento 

escolas estudado, têm influência neste trabalho. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

▪ Conhecer os efeitos que os papéis dos professores pertencentes aos órgãos de gestão 

podem assumir no sucesso dos alunos; 

▪ Verificar alguns aspetos nas práticas de professores, que possam influenciar o sucesso 

dos alunos (implícito o trabalho dos órgãos de direção); 

▪ Verificar se os recursos não humanos (implícito o trabalho dos órgãos de direção), 

também, podem ter influência no sucesso dos alunos; 

▪ Perceber se o trabalho dos discentes, ainda que moderadamente, podem ter influência 

no sucesso dos alunos (implícito o trabalho dos órgãos de direção); 

▪ Conhecer as suas áreas e modalidades de formação; 

▪ Perceber o potencial das suas parcerias e protocolos; 

▪ Analisar possíveis medidas implementadas pelos órgãos de gestão promotoras de 

sucesso escolar dos alunos. 
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Perspetiva metodológica condutora do (no nosso) estudo: 

 

 
Apresentamos e justificamos as opções metodológicas adotadas nesta investigação 

referindo os diferentes processos e fases usadas na sua realização. Explica-se, também, a forma 

como se relacionam os participantes; são referidos os procedimentos e técnicas usadas na 

recolha de dados, assim como, a forma como foram analisados. 

    Um estudo de caso inicia-se, usualmente, com um plano relativamente aberto que se 

vai delineando à medida que a investigação decorre. Tendo em conta que nunca será possível 

explorar todo o ângulo do fenómeno num tempo limitado, tornou-se importante, portanto, 

delimitar os contornos do problema e definir questões que focalizassem os aspetos mais 

relevantes para o objetivo do nosso estudo. 

   Segundo Reichart e Cook (1986) citado em Carmo, H et al. (1998, p.176), o 

“investigador para melhor resolver um problema de pesquisa não tem que aderir rigidamente a 

um dos paradigmas, podendo mesmo escolher uma contribuição de atributos pertencentes a 

cada um deles. O investigador também não é obrigado a optar pelo emprego exclusivo de 

métodos quantitativos ou qualitativos e no caso de a investigação assim o exigir, poderá mesmo 

combinar o emprego de dois tipos de métodos”. 

 Foi nosso interesse, optar pelo método quantitativo, porque pretendíamos obter o 

máximo possível de sujeitos de investigação, em relação à população alvo do nosso estudo. 

Para recolha de dados, utilizamos a técnica do questionário, sobretudo, com perguntas fechadas. 

Também, recorremos a análise dos dados através da estatística descritiva.  

Uma das principais vantagens das metodologias quantitativas, é a possibilidade de 

quantificar um elevado número de dados e de proceder, por conseguinte, a numerosas análises 

de correlação. (Quivy e Campenhoudt, 2003, p.189). Os principais instrumentos de recolha de 
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dados, que servem melhor os proveitos das referidas metodologias, são os inquéritos por 

questionário e a entrevista estruturada. 

Segundo Bell (1997, p.26), nestas metodologias, tem de haver muito cuidado de modo 

a assegurar que a amostra da população seja verdadeiramente representativa. (…). Qualquer 

que seja o método utilizado para recolha de informação, o objetivo é obter respostas de um 

grande número de indivíduos às mesmas perguntas, de modo que o investigador possa descrevê-

las, compará-las e relacioná-las e demonstrar que certos grupos possuem determinadas 

características.  

     Assim, como cada método está ligado a uma perspetiva paradigmática própria, serão 

apresentadas algumas das características do método quantitativo. 

     A utilização deste método prende-se, essencialmente, à investigação experimental ou 

quási-experimental o que pressupõe a observação de fenómeno, a formulação de hipóteses 

explícitas do mesmo, o controlo de variáveis, a verificação ou rejeição de hipóteses mediante 

uma recolha de dados que serão posteriormente sujeitos a uma análise estatística e a utilização 

de modelos matemáticos para testar essas mesmas hipóteses.  

Uma das principais vantagens das metodologias quantitativas, é a possibilidade de 

quantificar um elevado número de dados e de proceder, por conseguinte, a numerosas análises 

de correlação. (Quivy e Campenhoudt, 2003, p.189). 

     O nosso trabalho em termos metodológicos, foi orientado em função de questões que 

visassem dar resposta aos objetivos e como referido anteriormente recorreu-se à estatística 

descritiva, que além de ser dominado por nós, permite o tratamento dos dados em termos 

quantitativos. 

    Segundo Carmo, H et al. (1998, p.178), os objetivos da metodologia de investigação 

quantitativa “consistem essencialmente em encontrar relações entre variáveis, fazer descrições 
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recorrendo ao tratamento estatístico de dados recolhidos, testar teorias”. Assim sendo, 

recorremos à realização de inquéritos e fizemos a análise quantitativa dos resultados. 

 Segundo Quivy e Campenhoudt (2003, p.188), o inquérito por questionário consiste em 

colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma série 

de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às opções ou a questões 

humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos entre outros aspetos. 

    Num estudo desta natureza procurou-se, através da análise de dados, identificar não 

só características comuns, mas também outras informações que colaborem na abordagem mais 

aprofundada do problema de estudo. 
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Capítulo I – Administração e Gestão Escolar 

1 - Fundamentos teóricos sobre a administração escolar  

1.1 - Conceito de administração e funções dos administradores 

O termo administração tem vindo a assumir ao longo dos tempos diferentes aceções, 

podendo ser encarado tanto como arte, ciência, organização, disciplina e pessoa, revestindo-se, 

em conformidade, de diferentes significados (Chiavenato, 2003). Enquanto arte, reporta às 

relações entre os pares, à delegação de poderes e de responsabilidades, tomada de decisões e 

gestão do circunstante. Numa perspetiva científica, trata-se, antes, da ciência que estuda as leis 

e os princípios a colocar em prática nos mais diversos contextos.  

Em termos de administração, o mesmo autor, refere-se às estruturas formais de 

estabelecimento de critérios tendo por base a missão, os objetivos e as metas a alcançar. 

Enquanto disciplina, será a área do saber que trata da aquisição de aptidões que podem ser 

adquiridas e fomentadas pelo recurso à aprendizagem e à sua colocação em prática. Por último, 

mas não de somenos relevo, a administração enquanto pessoa refere-se aos elementos que 

integram uma equipa, seja o gestor, os órgãos da direção, etc. (Chiavenato, 2003). 

Tendo por base os conceitos de administração, a administração educativa (Afonso, 

2005) surge como o leque de operações e de tomada de decisão perante as quais o Estado visa 

assegurar o funcionamento do serviço educativo, com o propósito de dar resposta às exigências 

da sociedade, sempre dentro das orientações legais estipuladas pelo poder político por meio da 

utilização dos recursos convenientes.  

Pode, pois, dizer-se que a administração é o conjunto dos processos de planificação, 

gestão, organização, supervisão e avaliação de atividades, tomadas de decisão e resolução de 

problemas que englobam a boa gestão de recursos tanto humanos como materiais, financeiros 

e do tempo, da alçada dos administradores (CHIAVENATO, 2003).  

Planificação: Entre as primeiras tarefas de qualquer gestor escolar, a primeira 

trata de planificar, definindo a função da escola e traçando os seus objetivos. Assim, 

este terá de munir-se das estratégias necessárias para que os objetivos sejam 

concretizáveis, sempre em conexão com a missão do organismo. 
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Organização: Este aspeto trata da observância dos recursos que existem e do 

modo como estes são priorizados tendo em conta tanto as metas a alcançar como o 

tempo disponível para a sua concretização. 

Direção: Compete a este órgão a distribuição das tarefas e atribuição de 

responsabilidade aos colaboradores bem como a coordenação e controlo de todos os 

recursos, desde os humanos aos materiais, passando pelos financeiros e pelos temporais. 

Supervisão: Trata do acompanhamento dos trabalhos de modo a aferir sobre o 

cumprimento do determinado previamente, de modo a limar arestas e acertar 

pormenores em tempo real. 

Avaliação: Processo de aferição de resultados, para ver se estes se encontram 

em conformidade com as metas e objetivos previamente estipulados. Deve abranger 

todos os patamares da organização, a Direção inclusive (Santos et. al, 2009).   

 

1.2 - Objetivos gerais da administração 

São objetivos da administração garantir a eficiência e a eficácia da organização. 

No respeitante à eficiência, esta prende-se com os métodos, processos e diretrizes que 

devem subjazer à realização das tarefas, isto é, respeita à performance propriamente dita 

mediante uma correta utilização dos recursos (Carvalho, 2001). 

Por seu turno, a eficácia está relacionada com o alcance de resultados com o menor 

número de recursos e com garantia de qualidade. Eficiência e eficácia, todavia, não podem ser 

consideradas isoladamente já que se a eficiência permite que os elementos da organização se 

sintam profissional, pessoal e socialmente realizados, a eficácia coloca a sua tónica na 

satisfação do cliente que é o fim primeiro de qualquer organismo, já que se trata do sujeito a 

quem os serviços prestados são direcionados (CARVALHO, 2001). 

 

1.3 - Princípios da administração da educação 

Henry Fayol (Teixeira, 1998) apresenta catorze princípios de administração que passam 

pela divisão do trabalho, autoridade, responsabilidade e prestação de contas, disciplina, unidade 
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de comando, unidade de direção, centralização/descentralização, cadeia de comando, 

subordinação do interesse individual ao interesse geral, remuneração do pessoal, equidade, 

estabilidade do pessoal nos postos de trabalho, iniciativa, espírito de equipa e amplitude do 

controlo ou ordem. 

Na aplicação de todos estes princípios à administração escolar, é esperado de todos os 

interlocutores que sejam o garante de práticas educativas de qualidades, sendo que a cada 

interveniente cabe um papel bem definido, de acordo com a sua formação e o cargo que exerce. 

Apela-se, claramente, para uma boa divisão do trabalho que concorra para uma educação de 

qualidade e sem deficiência.  

Assim, é possível verificar que os princípios universais de Fayol se ajustam à 

administração escolar embora consideremos que, confirme o tipo de organismo, há que se fazer 

acertos e aplicar os modelos sempre em conformidade com as suas particularidades. 

1.4 - A escola como organização 

É imprescindível que o gestor escolar tenha uma plena noção do organismo onde atua 

bem como da sua missão. Assim, passaremos a apresentar alguns dos conceitos de maior relevo 

em termos organizacionais, nomeadamente as suas funções, responsabilidade, tarefas, padrões 

e metas (LIMA, 2000). 

Funções da organização: entende-se por funções de uma organização aquilo 

que é expectável ser feito para se atingir os objetivos por si estabelecidos. 

Responsabilidade e tempo: estas caraterísticas prendem-se com o estipular de 

tarefas e o cumprimento de prazos que para estas foram previamente determinados. 

Tarefas: trata-se das empreitadas a levar a cabo em consonância com o tipo de 

organização. 

Padrões: Trata-se dos indicadores tanto quantitativos como qualitativos do 

serviço prestado pelas organizações. 

Metas: as metas reportam ao tipo de produto ou de serviço que a organização 

disponibiliza num período de tempo específico. Em termos de organizações escolares, 
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podem referir-se, por exemplo, ao número de alunos que, num determinado ano letivo, 

devem terminar a escolaridade. 

 É importante que as organizações elucidem claramente sobre a sua finalidade, sendo 

que toda a organização deve obedecer aos seguintes critérios, que lhes conferem mais 

visibilidade e credibilidade: 

▪ Designação da organização: nome, logótipo, marca comercial, localização; 

▪ Missão e objetivos da organização; 

▪ Funções da organização; 

▪ Produtos e resultados expectáveis. 

Existem ainda outros fatores passíveis de permitir aferir se uma organização é ou não 

eficiente e eficaz: 

▪ Excelência dos resultados obtidos pelos discentes nos exames e avaliação do próprio 

organismo; 

▪ Excelência dos resultados tanto desportivos como fruto de outras atividades lúdicas; 

▪ Disciplina e comportamento dos discentes; 

▪ Êxito pessoal e profissional de ex-alunos da organização. 

 

O alcance dos objetivos por uma organização requer por parte dos elementos que a 

constituem uma vontade de estes contribuírem para esse mesmo fim tanto em termos 

corporativos como individuais. Em termos organizacionais, é indispensável o esforço de todos 

para o atingir de todas as metas. Paralelamente, os sujeitos apresentam objetivos específicos e 

particulares que os movem a integrarem a organização, isto é, a organização, além de satisfazer 

os seus propósitos, responde ainda às motivações de cada um dos elementos que a compõem, 

sejam emocionais, espirituais, económicas, intelectuais ou culturais. 

Trata-se, em boa verdade, de se satisfazerem objetivos que isoladamente são impossíveis 

de atingir, sendo fulcral que predomine uma boa comunicação que permita tomadas de decisão 

atempadas e conformes com as instruções recebidas e que os elementos da organização 

trabalhem em prol do bem-estar coletivo mesmo que individualmente sacrifiquem algum do 

seu bem-estar pessoal. 
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1.5 - As funções da administração escolar 

A administração e gestão escolar englobam ações relacionadas com a planificação, 

organização, direção, supervisão e avaliação, quer enquanto atividades isoladas quer como 

codependentes entre si, de forma a possibilitar um ensino de qualidade (SPERB, 1975). 

Planificação: as planificações transpõem as diretrizes das políticas nacionais 

para a escola. Paralelamente servem para traçar os objetivos a curto, médio e longo 

prazo, doseando os conteúdos e distribuindo o trabalho cronologicamente com recurso 

a cronogramas. São ainda alvo de planificação as reuniões com os órgãos da escola, os 

pais, os trabalhadores, a Associação de Pais, entre outros. 

Organização: atribuição de tarefas e de responsabilidades a todos os 

intervenientes do organismo, seleção e recrutamento de colaboradores (delegado e 

diretor de turmas) recrutamento de professores de acordo com as necessidades vigentes, 

entre outros. 

Direção: receção do corpo docente, discente, pais e encarregados de educação. 

Comunicação com todos os intervenientes da comunidade escolar por via de discussões 

formais e informais com pessoas singulares e grupos, designadamente alunos, 

colaboradores e comunidade escolar sobre aspetos significativos da organização. 

Supervisão: garantia de que os trabalhos decorrem com normalidade, que o 

planificado pelos docentes é cumprido, os colaboradores são pontuais e assíduos, 

avaliação do desempenho dos colaboradores, apresentando sugestões e informação 

escrita; redação do balanço de materiais existentes, envolvimento de toda a comunidade 

na elaboração do PAA e monitorização do plano de atividades da escola. 

Avaliação: organização do relatório anual da escola; avaliação de desempenho 

da escola em termos de atividades tanto curriculares como extracurriculares, análise dos 

resultados dos exames, apresentação de relatórios financeiros, avaliação da qualidade 

do ensino-aprendizagem mediante os recursos disponibilizados, avaliação do 

envolvimento da comunidade nas atividades levadas a cabo e das relações laborais entre 

os vários agentes educativos. 

Tendo em consideração as funções supra, facilmente se depreende que o gestor chama a si 

tarefas complexas que vão exigir que (SPERB, 1975):  
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▪ Planifique envolvendo toda a comunidade educativa nos objetivos propostos pelos 

programas e nas atividades estipuladas a nível local e na aquisição de recursos para os 

projetos definidos pela escola; 

▪ Se organize e a todos os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem; 

▪ Se dirija a si mesmo e aos demais elementos que compõem a organização, sempre numa 

perspetiva interativa e de suporte que motive para a pró-atividade. 

▪ Supervisione a sua atuação e a dos demais de forma a se atingirem as metas e padrões 

definidos previamente para a qualidade do ensino-aprendizagem, tanto em termos 

individuais como de grupo. 

 

Um gestor deve ser capaz de, claramente, traçar a missão e objetivos da escola, atribuir 

tarefas e responsabilidades aos seus colaboradores, coordenar e supervisionar as suas atividades 

e avaliar as relações laborais entre todos, pelo que deve ser dotado de atributos físicos, 

intelectuais, capacidade de discernimento, integridade, perseverança, capacidade de adaptação, 

espírito de cooperação e experiência, entre outros. 

Com o avanço da Psicologia Social tornou-se possível ao Gestor ampliar os seus 

conhecimentos através da interpretação do comportamento humano. 

Sperb (1975), citando Daniel Griffiths, refere que as boas relações humanas na 

Administração se edificam no respeito mútuo, na dignidade do ser humano e boa vontade, 

requerendo que o administrador desenvolva capacidades de relacionamento com o outro de 

modo a alcançar uma perfeita interação social, os quais beneficiarão “de melhor compreensão 

do conteúdo de relações humanas”. O autor distribui a matéria inerente às relações humanas em 

nove campos de ação: motivação, perceção, comunicação, estrutura do poder, autoridade, 

moral, dinâmica de grupo, capacidade de tomar decisões e liderança.  

▪ Motivação – Motivar significa abrir caminho para o alcançar dum fim que se deseja. 

Trata-se da ação realizada entre o sujeito e o ambiente, assente num motivo. Assim, 

importa conhecer os motivos que levam à ação, pelo que um dos grandes papéis da 

administração é conhecer o que impele as pessoas já que, conhecendo-os melhor, se 

controlam e mais fácil é a “previsão do comportamento que essas pessoas expressam”. 

Consequentemente, deve-se preparar os gestores e supervisores já que destes depende 

grande parte do sucesso das organizações. 
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▪ Perceção – Por perceção entende-se o processo de viver sob um prisma específico, 

determinado pelo que somos num mundo onde nos movimentamos. A perceção trata 

das nossas experiências de vida e remete para o alcançar das nossas satisfações. Nem 

sempre os órgãos de gestão atendem à sobrecarga emocional ou insatisfação dos seus 

colaboradores. Assim, os órgãos superiores devem ser dotados de ferramentas que os 

auxiliem na perceção das metas de todos os intervenientes no processo de modo a 

compreenderem o porquê de determinados comportamentos e respostas. 

 

▪ Comunicação – É fulcral que o gestor/administrador possua uma linguagem tanto 

corporal como verbal que o aproxime das pessoas, de forma a tornar-se entendível. 

Paralelamente, este não deve deixar, nunca, de questionar-se sobre a sua própria atuação 

de modo a perceber se chega com maior ou menor facilidade ao seu público. É ainda 

imprescindível que este comunique de forma clara, exata e compreensível a todos e não 

a pequenos grupos, facilitando e ampliando todo o sistema de comunicação. 

 

▪ Estrutura do poder - Note-se que, em todas as organizações, a distribuição de funções 

determina a existência duma estrutura hierárquica com níveis de poder distintos. Este 

poder tanto pode ser formal como funcional. Se o primeiro é determinado por uma 

hierarquia de domínio linear, o segundo reporta à capacidade de o sujeito induzir os 

demais a serem por si orientados, daqui sobressaindo a capacidade de liderança que, por 

sua vez, confere status, domínio e autoridade. 

 

▪ Autoridade – É fulcral que o gestor/administrador tenha consciência das reações do seu 

exercício de poder nos seus colaboradores de modo a utilizá-la de forma conveniente 

sem manipular os seus subordinados. Ao passo que o líder autocrático impõe pela força, 

o democrático vence pela sua capacidade de partilhar responsabilidades e tomadas de 

decisões, obtendo o consenso e assentimento de todo o grupo. Paralelamente, neste tipo 

de liderança o sucesso ou insucesso de uma ação recai não apenas numa pessoa mas em 

todos os intervenientes que para ela concorreram. 

 

▪ Moral – Aqui, entende-se que os recursos humanos são vitais já que a capacidade de 

produzir está diretamente relacionada com a satisfação no trabalho. A moral do sujeito 

relaciona-se com a satisfação alcançada nos empreendimentos, daí ser fundamental que 
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a organização coopere no sentido de se estabelecerem relações laborais saudáveis e 

enriquecedoras. 

 

▪ Dinâmica de grupo - Se partirmos da premissa que o todo é maior do que a soma das 

partes, é facilmente entendível que os sujeitos devem estar preparados para trabalharem 

em equipa e não de forma isolada. Assim, é importante que todas as tarefas sejam 

planeadas de modo a serem operacionalizadas em conjunto, o que exige de cada sujeito 

capacidade de raciocínio e empenho e, em especial, a aptidão de pensar num patamar 

superior ao ditado por si mesmo. 

 

▪ Capacidade de tomar decisões – A tomada de decisões é uma tarefa séria, de grande 

responsabilidade, dependendo a forma que assume do tipo de poder e de autoridade 

exercidos. Se nos modelos totalitários compete ao líder decidir, sendo ele quem 

planifica, organiza e determina a ação, nos modelos democráticos a tomada de decisão 

assenta não numa só pessoa, mas num conjunto de sujeitos que se propõem resolver 

uma questão e, entre si, encontrarem o melhor modo de o fazerem. Este parece ser o 

modelo mais equilibrado já que as decisões tomadas não afetam apenas quem as toma, 

mas o todo, pelo que uma análise sob diferentes prismas enriquece o processo, fortalece 

o grupo e responsabiliza todos. 

 

▪ Liderança – O conceito de liderança sofreu mutações ao longo dos tempos. Podemos 

falar tanto de liderança democrática como de liderança autocrática, existindo ambas nas 

organizações. O líder tanto pode agir democrática como autocraticamente, fazendo-o de 

acordo com o grupo a quem se dirige e as responsabilidades que lhe são incumbidas. 

Hoje acredita-se que o sucesso escolar não assenta unicamente na produção em termos 

de inculcação de conhecimentos, mas nas boas relações entre os pares e demais 

colaboradores, pelo que é imprescindível que o gestor concorra, com as suas ações, para 

uma melhoria efetiva das relações humanas, estas basilares para o atingir de resultados 

positivos e duradouros. 

 



31 

 

2 - Gestão escolar 

2.1 - A gestão pedagógica 

A gestão pedagógica engloba as atividades e os projetos educativos a par dos recursos 

inerentes aos mesmos e dos órgãos que os implementam. Embora na escola existam órgãos 

específicos responsáveis por estas funções, o ato educativo não pode ser exclusivo de um ou de 

outro órgão, devendo, pelo contrário, ser da responsabilidade de todos (Costa, 1991). 

É conveniente que toda a comunidade se envolva e que na própria organização exista 

uma articulação entre os órgãos administrativos, pedagógicos e outros, já que em alguns casos, 

todas as responsabilidades são tuteladas por um só órgão. Podemos, aqui, referir-nos, por 

exemplo, às escolas de Primeiro Ciclo. 

Através do decreto-lei nº 77/94, de 27 de dezembro, são definidos os regimes de direção, 

administração e gestão dos polos educativos do ensino básico, com indicação da sua forma de 

constituição, competências e funcionamento. O Conselho do polo é o órgão deliberativo 

direcionado para a comunidade educativa em sentido mais lato, cabendo-lhe decidir tanto sobre 

o orçamento do polo como sobre o seu plano de atividades.  

Por seu turno, a Direção do polo é confiada a um gestor que exerce a função de 

Administração Educativa, cabendo-lhe o papel de administrador e gestor dos recursos de que a 

escola dispõe para a efetivação das suas funções e cumprimento dos objetivos por si 

estabelecidos. Cabe-lhe, ainda o papel de conselheiro pedagógico e de animador social, 

dinamizando a ação pedagógica e ao estreitamento de ligações com a comunidade com vista ao 

sucesso educativo.  

Ao Núcleo Pedagógico são atribuídas funções análogas às desempenhadas pelos 

coordenadores pedagógicos, participando na planificação, acompanhamento pedagógico, 

avaliação das aprendizagens e do pessoal docente, entre outros. Os coordenadores pedagógicos 

devem estar em estreita ligação com os polos educativos e, de modo a concorrerem para uma 

elevada qualidade do ensino, devem ser selecionados entre os professores com melhores 

qualificações, sendo estes igualmente sujeitos à avaliação das suas práticas. 
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2.2 - A gestão funcional e dos espaços 

 

A existência de um espaço acolhedor e limpo proporciona aos seus utilizadores uma 

sensação de bem-estar imprescindível para o melhoramento das relações interpessoais. Assim, 

importa que se preserve a qualidade dos espaços e mesmo que se melhorem, cabendo não 

apenas aos órgãos gestores da escola, mas a toda a comunidade educativa zelar pela sua 

manutenção. Todos devem, concomitantemente, sentir-se responsáveis por esse espaço, 

devendo-se vincular tanto os professores como os alunos e demais colaboradores aos espaços 

ou áreas específicas da organização. 

Os gestores, por seu turno, de modo a que na sua conservação haja contenção de custos, 

devem estar atentos às pequenas anomalias que vão surgindo, sendo que a sua reparação 

atempada impede a sua degradação e consequente sentimento de que se está num ambiente 

desagradável que em nada contribui para motivar os alunos. Paralelamente, este exemplo, vindo 

dos órgãos de chefia, leva a um sentido de necessidade de preservação dos espaços que, incutido 

em todos, mais facilmente dará frutos. 

Assim, a participação de todos deve contemplar não apenas os aspetos corretivos, mas 

igualmente os preventivos, sendo que uma vertente pedagógica da gestão, responsabilizando 

todos pelo ambiente em que atuam, gera resultados mais positivos que aquela concebida de 

forma estanque. 

 

2.3 - A gestão dos recursos financeiros 

 

Cabe ao gestor escolar administrar os fundos da instituição, dependendo da forma como 

os recursos financeiros são geridos, o seu sucesso. Assim, é fundamental que os gestores 

escolares detenham conhecimentos específicos sobre finanças de modo a atingirem a eficácia 

pretendida já que os recursos financeiros são imprescindíveis para o funcionamento da 

instituição. Entre as fontes de financiamento das escolas contam-se o governo central, as 

autarquias, os pais, alunos e outros membros da comunidade, bem como algumas empresas que 

se comprometem a financiar tanto projetos específicos como a socorrerem a escola em algumas 

situações pontuais (Costa, 1991): 
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Governo Central – é responsável pela formação e pagamento aos professores e 

outros colaboradores, pelas estruturas físicas e pela preparação dos programas e dos 

materiais. 

Pais e encarregados de educação - o contributo deste segmento pode traduzir-

se em tempo e disponibilidade para o desempenho de determinadas atividades ou na 

contribuição monetária para um fundo de maneio para pagamento de atividades extras, 

etc. 

Angariação de fundos – a escola pode implementar programas de modo a gerar 

rendimento a aplicar em oficinas e atividades recreativas não contempladas pelo 

Ministério da Educação. 

Comunidade - Por vezes, a comunidade contribui financeiramente para o 

projeto escolar e educativo, exercendo um papel mobilizador para a participação no 

projeto da escola, levando à aquisição de bens e de serviços que geram uma mais-valia 

financeira. 

Instalações escolares - as instalações escolares podem gerar fundos através do 

seu arrendamento. 

Alunos – Estes podem igualmente gerar rendimento através da venda das suas 

criações, da angariação de fundos resultantes de atividades artísticas como dança, teatro, 

jogos, desportos e feiras (Costa, 1991). 

O gestor escolar deve ser capaz de gerir todas estas fontes de receita, mantendo uma 

informação financeira exemplar, evitando erros e omissões, devendo todos os registos ser 

corretamente organizados e dispostos em lugar adequado, sendo que as suas políticas 

financeiras devem estar em concordância com as políticas de gestão tanto locais como centrais 

e atender à realidade do país e às suas exigências em termos económicos. 

Importa, pois, que o gestor tenha plena consciência das necessidades de cada setor e 

atue em conformidade, atribuindo a cada segmento a importância necessária e imprescindível 

ao seu bom e pleno funcionamento. 
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2.4 - A gestão dos recursos humanos 

 

A gestão dos Recursos Humanos é uma tarefa de relevo na administração escolar. Na 

verdade, grande parte do Orçamento de Estado é gasto no pagamento dos professores e de 

outros intervenientes no processo educativo. Logo, o gestor escolar deve estar atento e articular 

todos os recursos de modo a rentabilizar a sua gestão. São funções da gestão dos recursos 

humanos melhorar o seu próprio funcionamento bem como o dos serviços inerentes numa 

perspetiva social, funcional e pessoal. A primeira entende o recurso humano como capacitado 

para dar resposta à organização onde coopera; a segunda aponta para a necessidade de este ser 

compatível com o órgão onde atua e, por último, a pessoal remete para as metas e ambições do 

próprio recurso, que podem, ou não, estar em consonância com as da organização onde se 

encontra inserido. Aqui, e como já foi referido, é importante que o gestor escolar proporcione 

aos seus colaboradores um ambiente capaz de se traduzir em motivação e consequente 

satisfação no trabalho, podendo aplicar-se diversos métodos (Costa, 1991): 

 

▪ Participação: os colaboradores da organização devem participar na tomada de decisões, 

o que não altera o papel regulador do gestor, mas o responsabiliza do prosseguimento 

das metas. 

 

▪ Comunicação: os colaboradores devem ser informados sobre os objetivos e resultados 

atingidos, de modo a compreenderem que o trabalho em equipa produz resultados e, 

quando não, a reformularem as suas práticas. 

 

▪ Reconhecimento: O reconhecimento por parte dos superiores eleva a moral do 

trabalhador fazendo com que este se sinta bem e, por conseguinte, se sinta motivado a 

fazer cada vez mais e melhor. 

 

▪ Delegação de autoridade: o gestor escolar deve delegar autoridade, criando 

subcategorias que vão contribuir para uma melhoria do fluxo de trabalho e da gestão do 

tempo. Uma delegação eficaz deve atender à seleção conveniente da pessoa a quem o 

poder vai ser delegado, tendo como ponto de partida a sua capacidade, o seu 

comprometimento e níveis de competência e a natureza do trabalho a delegar. 

Concomitantemente deve persistir uma colaboração mútua assente na confiança e na 
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compreensão. Efetivamente, uma gestão participada, englobando tanto professores 

como alunos e funcionários contribui para uma maior qualidade do processo educativo. 

 

2.5 - A gestão das infraestruturas e dos recursos materiais  

Cabe ao gestor a correta gestão de todos os recursos da escola, nomeadamente dos 

materiais. A gestão destes últimos deve assentar numa política de rigor em obediência às 

necessidades pedagógico-didáticas, sem descuramento das subjacentes à gestão e manutenção 

global de toda a organização. Importa, também, que aliada ao rigor esteja subjacente uma 

exigência de qualidade dos recursos a afetar a cada setor, devendo estes serem diretamente 

proporcionais às necessidades de utilização. Por último, mas não de somenos importância, deve 

considerar-se na utilização dos recursos, a sua acessibilidade, devendo os mesmos estarem 

disponíveis sem grandes exigências burocráticas que impedem, não raras vezes, o seu uso 

atempado. 
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Capítulo II - (In)Sucesso escolar: conceito, indicadores, causas e medidas 

1 - O conceito e os indicadores de insucesso 

 

A questão do insucesso escolar é complexa e polimorfa já que assistimos a vários tipos 

de insucesso. Assim, há que diferenciar insucesso escolar de insucesso educativo visto que a 

escola, para além de ensinar, também educa. 

Neste sentido, dois grandes desafios se colocam à escola – um em termos de atualização 

de saberes, por parte dos agentes educativos, requerendo uma atualização regular dos conteúdos 

programáticos (Morgado, 1999, p. 9) e outro respeitante à formação do sujeito enquanto pessoa 

global, pelo que deverá subjazer um equilíbrio perfeito entre a transmissão dos conhecimentos 

e a ação educativa, de modo a tornar o ensino o alicerce de projetos futuros em termos tanto 

profissionais como de criação da identidade do sujeito (MORGADO, 1999, p.9). 

Nesta senda, Formosinho (1991, p. 188) refere que à educação compete “instruir, 

estimular e socializar os educandos”, pelo que, além da aquisição de conhecimentos, devem ser 

incutidos no aluno valores e condutas de socialização a par da estimulação da sua personalidade, 

considerando que a não observância de um destes aspetos se traduz em efetivo insucesso na 

educação.  

Pires e Formosinho (1991, p.188) referem ainda que predomina a valorização da escola 

enquanto instrução mais do que a vertente socializadora quando, efetivamente, este aspeto é 

determinante para se falar de eficácia de todo o processo educativo. 

Em termos evolutivos, podemos verificar que o insucesso escolar tem preocupado tanto 

pais como professores e alunos já desde a década de 80 do século transato (Benavente, 1990). 

O autor define-o como fraco rendimento escolar dos alunos, atribuído a fatores de diferentes 

naturezas, que não lhes possibilitou atingirem as metas determinadas tanto para o final de um 

período escolar como do ano letivo, tendo por consequência imediata a reprovação. 

Iturra (1990, p.104), por seu turno, refere-o como um fenómeno de falha da escola 

incapaz de trabalhar as mentes que, em si, já comportam alguma bagagem tanto cultural como 

real, pelo que aponta como caminho a seguir, um trabalho mental que desperte nas crianças a 

vontade de aprenderem e de se interrogarem (Iturra, 1990, p. 129). 
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No concernente à instrução escolar, o autor refere o insucesso como a inabilidade que o 

sistema educativo apresenta em dar resposta a uma série de problemas do aluno, levando mesmo 

ao abandono precoce da escola. 

O autor aponta duas razões para que tal aconteça, uma centrada no aluno que não 

demonstra interesse em aprender ou sobre quem os pais apresentam expetativas demasiado 

elevadas, outra que aponta para a inexistência de meios que tornem o ensino pedagogicamente 

adequado (Id., p. 15). 

Não será infundado questionar, igualmente, a potencial discrepância entre o nível de 

desenvolvimento do aluno e as determinações do sistema educativo para a sua faixa etária. A 

este respeito, Le Gall (1978, p. 15) refere que grande parte do insucesso escolar deriva da 

inadaptabilidade do aluno às demandas escolares, reforçando que todas as instituições 

educativas sejam estas privadas, ou públicas, estão repletas de um vasto conjunto de 

personalidades incapazes de se adaptar aos requisitos por si propostos. 

O autor refere ainda que o processo de adaptação à escola, pela criança, deve ser 

resultado de um esforço conjunto entre esta, o professor, a escola e a família, num contínuo 

coerente e coeso, só assim sendo possível superar todas as lacunas. 

Em 1989, Muñiz (p. 9) referia-se ao insucesso escolar como a incapacidade da criança 

com um grau de inteligência adequado ou superior à sua idade de acompanhar a formação 

escolar respeitante à sua faixa etária. Por seu turno, Rangel (1994) aponta-o como o falhanço 

de todo um projeto e ausência de êxito dos alunos perante o processo de ensino-aprendizagem, 

traduzido em sucessivas repetências (Rangel, p. 20), apenas fazendo sentido dentro de um 

determinado estabelecimento e nível de ensino. 

2 - Causas de (in)sucesso: pessoais, socioeconómicas e escolares  

A incapacidade de o aluno acompanhar convenientemente as aprendizagens despoleta 

um vasto conjunto de reações por parte de toda a comunidade educativa: escola, pais, alunos e 

professores, logo, do Estado enquanto instituição, levando-a a questionar-se sobre a razão de 

ser desta realidade. 

Não obstante esta preocupação conjunta, as causas não são consensuais, dependendo em 

muito da perspetiva dos intervenientes envolvidos em todo o processo. A bem da verdade, há 
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todo um conjunto de fatores responsáveis por um desempenho escolar baixo, podendo estes 

serem tanto endógenos como exógenos. 

Entre os indicadores internos poder-se-á referir o absentismo, os resultados dos exames, 

a própria distribuição dos alunos nas turmas e entre os externos a sua distribuição pelos cursos 

pós-escolaridade obrigatória, a dificuldade de inserção na vida ativa, o desemprego jovem, o 

analfabetismo e a iliteracia, a par de determinadas adições que, eventualmente, podem mesmo 

conduzir à delinquência. 

Deste modo, é possível aferir que o insucesso escolar questiona o percurso do aluno e 

pode mesmo afetar o seu desenvolvimento integral. 

Iturra (1990) e Pires, Fernandes e Formosinho (1991) referem que as causas do 

insucesso escolar são múltiplas e tanto podem ser subjacentes ao aluno como ao nível cultural 

e socioeconómico do seu agregado familiar ou ainda aos agentes educativos que operam 

diretamente com aquele no estabelecimento de ensino, especialmente os seus professores. 

Passemos a descriminar cada um dos fatores passíveis de contribuírem para o 

(in)sucesso do aluno. 

 

2.1 - O aluno 

Por muitos anos, considerou-se que o aluno era o único responsável pelo sucesso ou 

insucesso escolar já que, sendo portador de caraterísticas únicas, aprende a um ritmo muito 

próprio.   

De facto, não raras vezes, existem carências que podem influenciar tanto positiva como 

negativamente o aproveitamento escolar dos alunos.  

Avanzini (s.d.) aponta todo um conjunto de razões passíveis de originar insucesso 

escolar, reportando algumas delas ao próprio aluno, designadamente a sua insuficiência 

intelectual resultante tando de causas neurológicas como de lacunas contextuais, estas últimas 

fruto da sua inserção em ambientes pouco estimulantes em termos quer cognitivos quer de 

sociabilidade. O autor não se fica, contudo, por razões desta natureza. Uma outra por si referida 

tem a ver com a preguiça que considera prevalecer na realização dos trabalhos escolares, muito 

provavelmente por estes não fazerem parte do conjunto de interesses do aluno e, por 
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conseguinte, capaz de contribuir para o não atingir das metas determinadas, traduzindo-se em 

insucesso escolar. 

Le Gall (1978) aponta o quociente intelectual do aluno como uma das suas limitações, 

o mesmo sucedendo com Pires, Fernandes e Formosinho (1991, p.189) que remetem para a 

ausência de aptidões do aluno tanto de natureza psicossomática como intelectual. Também 

Peixoto (1999) refere as capacidades intelectuais como fonte de um potencial insucesso escolar 

referindo que quanto mais baixas aquelas, mais exponencial a percentagem de reprovações. 

Outra razão apontada para a prevalência do (in)sucesso escolar tem a ver com o nível 

de autoestima apresentado pelos alunos já que está comprovado que uma autoestima mais 

elevada se traduz na diminuição da percentagem das reprovações (Peixoto, 1999, p. 30). 

Fontaine (1990, p.95) refere mesmo que o tipo de comportamento e de atitudes 

manifestos pelos alunos em contexto escolar tem interferência direta ou indireta na sua 

satisfação e progressão escolares. A autora prossegue dizendo que, pese embora o facto das 

capacidades intelectuais contribuírem para o sucesso ou insucesso dos alunos, as atitudes como 

o interesse/desinteresse, a ansiedade, a motivação, a predisposição, o estado geral de saúde, 

entre outros, também contribuem para a obtenção de resultados bons ou, inversamente, fracos. 

Lurçat (1978), na mesma senda de pensamento, refere as deficiências congénitas, o desinteresse 

e a fraca autoestima como aspetos a considerar como fundamentais para o sucesso do aluno. 

Concomitantemente, Pires, Fernandes e Formosinho (1991, p.189) apontam a carência 

em termos socioculturais como motor do insucesso escolar já que os alunos chegam à escola 

com alguma desvantagem fruto do meio ambiente, do nível económico da família e da sua 

cultura informal. 

Le Gall (1978, p.15) aponta a (in)adaptação da criança às exigências da escola como 

impulsionador do (in)sucesso escolar apontando os traços da personalidade como seus 

coadjuvantes ou entraves, sugerindo, como já foi referido, que toda a comunidade educativa 

deve operar de forma convergente para que a adaptabilidade do aluno se faça de forma eficaz. 

Debruçando-nos sobre estes aspetos, fácil é concluir que alguns destes fatores operam 

ainda antes do aluno iniciar o seu percurso escolar, determinando, todavia, o modo como este 

será em termos futuros, pelo que, claramente, se pode falar em desigualdade de oportunidades 

logo desde o ponto de partida. 
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Estamos perante uma multiplicidade de razões, todas elas potenciadoras duma 

aprendizagem eficaz ou ineficiente que passam pelo aluno em si mesmo ou pelo seu 

circunstante, além de fatores de natureza genética, hereditária ou neurovegetativa. 

Estes elementos, ao interferirem com a capacidade de o aluno estabelecer com os 

professores laços de proximidade e de empatia resultaram em dificuldades na sua estruturação 

quer fisiológica quer mental contribuindo negativamente para o seu entrosamento na 

comunidade educativa. 

Se cada uma destas causas, per si, parece ter um peso significativo nos resultados 

apresentados pelos alunos, não raras vezes, estes dependem dum conjunto de fatores que se 

interligam, pelo que apontar uma mera causa para o insucesso do aluno pode tornar-se uma 

falácia. 

 

2.2 - A escola 

Para além das causas de (in)sucesso escolar imputadas aos alunos, existem outras, 

referentes à estrutura escolar, nomeadamente o tipo de cursos e de currículos, os métodos 

avaliativos, a forma como as turmas são constituídas, a preparação pedagógica e científica dos 

professores (Formosinho, 1991, p. 189), ideia perfilhada por Martins (1991, p.14) que alude, 

ainda aos fatores socioculturais como responsáveis, em parte, da progressão, ou não do alunos. 

A este respeito, o autor considera que as classes mais desfavorecidas não têm a capacidade de 

acompanhar os saberes académicos preconizados pela escola a qual, não raras vezes, na 

elaboração das suas metas não considera a realidade efetiva dos seus alunos porquanto a 

abstração que exige nem sempre se coaduna com os códigos linguísticos dominantes nos alunos 

oriundos das classes sociais mais desfavorecidas. (Martins, 1991, p.14). 

O autor considera, então, que as limitações destes alunos se traduzirão num obstáculo 

concreto à sua aprendizagem, originando o seu insucesso e consequente taxas de reprovação, 

que, por sua vez, contribuirá para o insucesso do percurso académico do aluno. 

Alguns autores referem, ainda, que o recurso a métodos tradicionais de ensino podem 

ser um entrave à sua eficácia já que não contemplam a realidade específica de cada sujeito.  
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Este tipo de ensino, ao não considerar o aluno na seleção das metodologias, parece 

contribuir para o seu insucesso, pelo que o autor sugere que se inove nas metodologias de modo 

a cativar os alunos e corresponder às suas necessidades concretas. 

Por sua vez, os conteúdos programáticos tendem a privilegiar os alunos 

socioculturalmente mais privilegiados já que vão ao encontro do seu circunstante, colocando 

em desvantagem os demais. Nesse sentido, é possível afirmar que, efetivamente, a organização 

do currículo e a seleção dos programas pode ser um fator decisivo para o (in)sucesso dos alunos 

já que nem sempre se coadunam com o meio onde são aplicados. Assim, seria interessante que 

os curricula tivessem em consideração, para além dos objetivos nacionais, as particularidades 

de cada região e escola, de modo a tornar o ensino mais eficaz e em maior consonância com a 

realidade de cada um. 

Efetivamente, para Benavente (1990, p. 289), é dado adquirido que os professores estão 

bem conscientes das discrepâncias entre os alunos, mas que têm que trabalhar um mesmo 

currículo ou programa independentemente da predisposição daqueles para uma idêntica 

aprendizagem. 

O autor refere ainda que quer os programas quer os manuais condicionam as práticas 

docentes uma vez que a sua planificação está diretamente dependente daqueles, sugerindo o 

recurso a programas menos rígidos e mais ajustáveis a cada contexto. Paralelamente, é ainda 

referida a insegurança manifestada pelo corpo docente face às alterações constantes a que os 

programas são sujeitos, o que interfere negativamente na sua prática pedagógica. 

Afirma o mesmo autor, que os professores revelam alguma dificuldade no seu domínio 

tanto em termos científicos como pela ausência de meios subjacentes à sua implementação 

(Benevente, 1990). Uma outra questão prende-se com a extensão dos programas, o que exige 

dos docentes um esforço acrescido, levando cada um a trabalhar a um ritmo próprio e 

isoladamente, não se verificando uma cooperação efetiva entre os pares. 

Avanzini acrescenta que os docentes são encarados pelos alunos como um 

prolongamento dos seus progenitores, pelo que a questão do temperamento deveria ser tida em 

conta do mesmo modo que a preparação científica e pedagógica dos docentes. O autor considera 

que o professor não deve demonstrar indiferença e frustração sob pena de prejudicar o 

estabelecimento de uma relação de confiança com o aluno. 
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Por sua vez, Marti e Guerra (dir.) (1997, p.21) apontam como sendo indispensáveis no 

professor qualidades como a maturidade, fundamental para o domínio relacional. Sprinthall e 

Sprinthall (1993, p.21) destacam a natureza interpessoal do ensino, reforçando a ideia da 

necessidade de um professor empenhado e embebido numa missão, devendo-se-lhe dedicar de 

corpo e alma. 

A OCDE (1992, pp.214) é clara quanto às caraterísticas de que um bom professor deve 

ser detentor para conseguir motivar os alunos e neles despertar o interesse por aprender: estar 

munido de conhecimentos, ser competente no exercício do seu cargo e ser capaz de motivar o 

aluno melhorando a sua performance e a sua moral, apontando algumas lacunas que costumam 

imperar no meio escolar: a distinção, pelo professor, entre bons e maus alunos ainda antes de 

eles terem a oportunidade de efetivamente demonstrar o seu valor. 

Assim, é possível inferir que rotular os alunos de bons ou de maus pode concorrer para 

o seu insucesso, já que, não raras vezes, os que apresentam mais dificuldades, ao invés de serem 

ajudados, são relegados para segundo plano, centrando o professor a sua atenção naqueles que 

mais facilmente respondem às suas solicitações. 

Consequentemente, cabe ao professor conhecer as necessidades de cada aluno e 

compreendê-lo, sempre num clima de tolerância, mas onde não falte a autoridade moral a par 

do domínio científico dos temas. 

Laços de empatia são um meio eficiente de colmatar algumas dificuldades e contribuir 

para o desenvolvimento integral dos alunos, tornando-os equilibrados, ajudando, 

simultaneamente, a prevenir o seu insucesso. 

Assim, a escola deve preparar os alunos de modo a torná-los autónomos e 

autoconfiantes, responsáveis e independentes, sempre em obediência ao sentido de 

responsabilidade subjacente ao da liberdade, de modo a prepará-los para o futuro tanto em 

termos socioeconómicos como culturais, morais e científicos. 

Pires, Fernandes e Formosinho (1991, p. 190) referem que, apesar do esforço nesse 

sentido, nem sempre a escola consegue dar uma resposta adequada, em parte devido ao seu tipo 

de ensino, estrutura curricular e processos de avaliação, salientando que, enquanto agente 

educativo estabelecido pela sociedade, a escola desempenha uma ação tripla que passa por:  
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a) selecionar os alunos provenientes de estratos superiores assegurando-lhes a 

possibilidade de atingirem níveis de educação superiores e, consequentemente, o acesso a 

funções mais qualificadas e bem remuneradas. 

b) distribuir os demais alunos, por via da seleção, para outros tipos de educação, menos 

prestigiantes e, por conseguinte, ser-lhes destinados lugares subordinados, não qualificados e 

menos bem pagos. 

c) interiorizar nos alunos a crença de que o sucesso do seu percurso académico é fruto 

não da seleção escolar mas, antes, de incapacidades naturais por si evidenciadas. 

Roazzi refere o insucesso do sistema como alavanca para o insucesso escolar, apontando 

as lacunas entre as classes mais desfavorecidas e a cultura escolar como a principal razão para 

a sua existência, chamando a atenção para o papel do professor, que nem sempre age em 

conformidade e não dá resposta a estas questões. 

Medeiros (1993) sugere que os intervenientes no processo educativo, designadamente 

os professores de cada turma, se inteirem mais e melhor da cultura de cada aluno de modo a 

adaptarem a operacionalização da aprendizagem, o que, tendo lugar, melhorará o desempenho 

destes últimos. 

No concernente aos critérios de avaliação, Medeiros (1993) propõe a sua flexibilização, 

sempre considerando as caraterísticas peculiares de cada aluno, reforçando a ideia de que as 

reprovações nem sempre contribuem para aumentar a motivação do aluno e se traduzem em 

conhecimento efetivo nos anos seguintes, podendo, pelo contrário, traduzir-se em sentimentos 

de fracasso, incapacidade e baixa autoestima. Assim, o autor considera que mais que avaliar 

quantitativamente, a avaliação deve ser de natureza formativa, só assim contribuindo para uma 

escola de sucesso. 

 

2.3 - A família 

O estatuto social da família a par da inexistência de estruturas escolares e sociais e dum 

baixo nível cultural e social constituem, ao não promover o estímulo e as necessárias condições 

de estudo para o aluno, obstáculos ao processo de ensino aprendizagem daquele. 
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Martins (1991) refere que a situação financeira e cultural dos agregados familiares é 

determinante para o modo como a performance do aluno se desenrola em termos escolares, 

apontando ainda outras razões, como a distância entre a escola e a zona de residência dos alunos, 

traduzível em tempo despendido sem qualquer benefício e a residência em espaços 

habitacionais degradados. 

A este respeito, o autor aponta o cansaço subjacente a deslocações longas que retira a 

predisposição para o estudo e impede o aluno de dedicar algum do seu tempo a atividades de 

natureza lúdica. 

É inquestionável que o nível socioeconómico das famílias determina o seu acesso a bens 

e cultura, sendo que as famílias mais abastadas veem supridas todas as suas necessidades 

básicas sem quaisquer impedimentos, ao passo que as mais desfavorecidas se veem obrigadas 

a reduzir as despesas e, em alguns casos, a aumentar o rendimento por via do ingresso no 

mercado de trabalho de mais membros das mesmas. Para o autor, estes fatores provocam nos 

alunos atitudes diferenciadas (Martins Id., p. 14) que influenciam tanto o seu desenvolvimento 

cognitivo como as suas aspirações e, consequentemente, o seu sucesso escolar. 

Avanzini (s.d.) alude ao papel do contexto sociocultural na contribuição para o 

insucesso escolar, reforçando a ideia de que os indivíduos provenientes de camadas sociais mais 

elevadas são mais propensos a dedicarem mais atenção ao estudo como forma de atingirem 

metas mais elevadas, ao passo que os alunos de nível socioeconómico baixo se sentem 

motivados face à existência de um ensino muito teórico que sentem não os preparar eficazmente 

para o ingresso na vida ativa, optando, quando possível, pela escolha de cursos de natureza mais 

prática que os torna aptos para o desempenho de funções físicas e menos qualificadas.  

O autor prossegue apontando o clima afetivo das famílias como outra das razões 

favorável ou desfavorável ao sucesso escolar dos alunos, indicando os desentendimentos entre 

o casal, a agressividade dos pais, entre outros, como espaço privilegiado para o insucesso 

escolar, ideia corroborada por Muñiz (1993) ao referir que os problemas familiares tendem a 

desviar a atenção das crianças do foco do ensino, assoberbadas que estão com a resolução das 

quezílias familiares e pelo medo de verem essa estrutura ruir. 

Assim, é de todo pertinente afirmar que o equilíbrio do agregado familiar é condição 

sine qua non para uma adaptação escolar eficaz, sendo que ambientes familiares harmoniosos 

permitem que os alunos retirem um proveito acrescido da ação escolar. 
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3 - Medidas de combate ao insucesso – o papel da escola 

O combate ao insucesso escolar é um processo complexo duma abrangência a vários 

níveis pelo que seria pretensioso expormos aqui tudo o que poderia ser feito para o seu combate, 

mas existem algumas estratégias que cremos serem pertinentes. Passamos a enumerá-las: 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016 apresenta algumas estratégias e 

linhas de intervenção a vários níveis, para a promoção de um ensino de qualidade para todos, 

num “quadro de valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência e 

qualidade das instituições públicas”, preconizando que se adote uma nova estratégia para o 

setor, assente em soluções locais pensadas pelas escolas, em articulação com vários agentes 

educativos, designadamente, as autarquias locais, as instituições da comunidade e as entidades 

formadoras. 

 Assim, o Governo entende “promover a criação do Programa Nacional de Promoção 

do Sucesso Escolar”, acreditando que são as comunidades educativas quem melhor conhece os 

seus contextos, as dificuldades e potencialidades, sendo, por isso, quem está mais bem 

preparado para encontrar soluções locais e conceber planos de ação estratégica, pensados ao 

nível de cada escola, com o objetivo de melhorar as práticas educativas e as aprendizagens dos 

alunos. 

 

3.1 - A escola 

De acordo com a Resolução supra, é possível contribuir para o sucesso escolar 

melhorando-se a articulação da escola com o ambiente, já que, além de ensinar, a escola 

concorre para a socialização, aumentando a autonomia, que promove a adaptação dos 

programas ao circunstante do aluno e possibilita o incremento e melhor uso dos recursos 

disponíveis; havendo uma maior participação das famílias nas atividades pois estas são 

igualmente um pilar fundamental na cimentação de valores nas crianças; melhorando a vida 

escolar, através do enaltecimento dos professores e demais colaboradores, propiciando um 

acolhimento dos alunos favorável e estabelecendo princípios de mediação que ajudem o aluno 

na sua relação com a instituição educativa. 
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Neste quadro, pretende reforçar-se o papel da escola, dos seus profissionais e da 

comunidade, das entidades formadoras, dos formadores e de outros agentes de intervenção 

comunitária na promoção do sucesso escolar, na valorização da aprendizagem, num esforço 

continuado de resposta a um dos mais sérios entraves ao progresso na qualificação dos 

portugueses e na redução das desigualdades. 

 

3.2 - O professor 

Os professores têm um papel preponderante na diminuição do insucesso escolar, 

dependendo da sua capacidade de envolvimento, o sucesso das medidas implementadas para 

esse fim. Assim, o professor deve estar em permanente formação para aprimorar as suas 

competências técnicas, científicas e pedagógicas, que devem ajustar-se em função dos tempos 

que se vivem (MARTÍN e GUERRA (dir.), 1997, p. 21). 

São igualmente necessárias medidas de natureza psicológica já que, não raras vezes, o 

professor é o suporte afetivo do aluno, devendo-se dar-lhe alguma autonomia na gestão dos 

afetos e no seu uso no processo de ensino-aprendizagem.  

 

3.3 - A família 

Pires e Formosinho (1991), afirmam o reconhecimento do contributo da família para a 

redução do insucesso escolar, pelo que o empenho desta é fundamental. Na verdade, a família 

é convidada, cada vez mais, a participar no projeto educativo dos filhos, já se tendo 

implementado algumas medidas nesse sentido e vindo a fazer esforços no sentido de a integrar 

nos órgãos de gestão e envolvê-la nas atividades escolares, uma vez que o conhecimento do 

modo como se desenvolvem as aprendizagens na classe, auxílio no desenvolvimento do gosto 

das crianças pela leitura, utilização de bibliotecas pelos pais, cooperação na procura de soluções 

para as dificuldades dos filhos (Pires e Formosinho, 1991) é basilar no combate ao insucesso 

escolar.  
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3.4 - O aluno 

Fonseca (1999, p.532) refere que a superação do insucesso começa com o ensinar à 

criança algo que ela efetivamente seja capaz de aprender ao invés de aguardar que esta possua 

os pré-requisitos indispensáveis para o efeito. 

Independentemente do caminho que se siga, a construção de uma escola melhor, 

centrada na formação dos alunos e na melhoria das suas técnicas pedagógicas é um caminho a 

seguir. Devem-se unir esforços no sentido de toda a comunidade se tornar participativa de modo 

a decompor o problema e encontrar uma solução onde todos e cada um possam dar o seu 

contributo efetivo. 

Os Estados-Membros também apontam algumas linhas estratégicas considerando que a 

oferta educativa deve ser diversificada e flexível, permitindo a cada aluno encontrar o caminho 

mais conveniente e ajustado ao seu talento. De igual modo, deve explorar-se o potencial das 

novas tecnologias e desenvolver sistemas de informação e de avaliação que avaliem o 

conhecimento destes problemas e ajudem os alunos nas suas escolhas e tomadas de decisão. 

O potencial das novas tecnologias e os instrumentos para educação à distância devem 

ser explorados no sentido de se enriquecerem os conteúdos da educação. 

Também a OCDE (1992, pp. 218-219) menciona como fundamental para alcançar o 

sucesso escolar o desejo de se traçarem normas e finalidades definidas claramente e de comum 

acordo; a existência de uma planificação colaborativa, a prevalência de uma direção dinâmica 

para o pôr em prática e a manutenção do melhoramento; a estabilidade dos colaboradores, o 

recurso à formação permanente do pessoal que corresponda às exigências de cada escola no 

plano da pedagogia e da organização, a aplicação de um plano de estudos que possibilite a cada 

aluno adquirir os conhecimentos teóricos e práticos essenciais; um elevado nível de 

participação dos pais; o reconhecimento dos valores específicos do estabelecimento e a adesão 

aos mesmos; o máximo aproveitamento do tempo escolar e o apoio dinâmico e sólido da 

autoridade escolar competente. 

Em consonância com a Lei de Bases do Sistema Educativo, são as seguintes as medidas a 

implementar no combate ao insucesso escolar: 

▪ Atividades de acompanhamento e complemento pedagógicos; 

▪ Serviços de Psicologia e Orientação escolar e profissional; 
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▪ Ação Social Escolar; 

▪ Serviços especializados dos centros comunitários de saúde. (Artigos 24º a 28º) 

Após a publicação da Lei de Bases, foram surgindo alguns programas de combate ao 

insucesso, dos quais se destacam o Programa Interministerial de Promoção do Sucesso 

Educativo (PIPSE); o Programa de Educação Para Todos (PEPT); o Serviço de Psicologia e 

Orientação (SPO); o Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF); o Plano Nacional 

de Prevenção do Abandono Escolar. Todos com o propósito de lutar pelo sucesso educativo e 

pela igualdade de oportunidades para todos os alunos.  

Na verdade, toda a Reforma do Sistema Educativo, com enfoque no modo de avaliação 

das aprendizagens, nas adaptações curriculares, na administração e gestão dos estabelecimentos 

de ensino, na formação de professores, entre outros, teve como objetivo o fomento do sucesso 

escolar. A nova Revisão da Estrutura Curricular (REC) visa três aspetos essenciais: a 

atualização do currículo, a melhoria do acompanhamento dos alunos e o aumento decisivo da 

autonomia das escolas (REC, 2012). O combate ao insucesso escolar também tem sido alvo de 

estudo por parte de alguns teóricos, que defendem que as dificuldades dos alunos devem ser 

identificadas o mais precocemente possível. (FONSECA, 1999).  

Em boa verdade, cada medida per si não resulta tanto quanto a estreita conexão 

relacional entre família e escola no sentido de se trabalharem os valores numa mesma direção, 

só assim se estando a concorrer para o verdadeiro sucesso do aluno. 
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Capítulo III – Estrutura Metodológica 

1 - Material e Métodos 

 

A presente investigação é, essencialmente, de carácter descritivo e comparativo, tendo 

por base um estudo bibliográfico e a aplicação de um inquérito. 

A pesquisa assentou num inquérito direcionado aos docentes, não docente e alunos de 

um Agrupamento de uma Escola do Concelho de Chaves, sendo as questões mais pertinentes 

tratadas e os resultados apresentados em gráficos analisados textualmente. 

 

1.1. Técnicas de pesquisa 

 

Através da pesquisa com recurso à internet e a várias bibliotecas, bem como a 

informação constante no agrupamento escolar em estudo, foi efetuado um levantamento 

bibliográfico que possibilitou a construção da redação da revisão da literatura.  

Numa segunda fase, após consentimento dos Órgãos Diretivos, procedeu-se à aplicação 

do inquérito aos elementos supramencionados, tendo-se explicado com clareza a natureza e o 

objetivo do estudo e sido explicada a forma do seu preenchimento.  

Os inquéritos foram preenchidos pelos docentes, discentes e pessoal não docente em 

tempo útil, não se observando falhas significativas no processo. 

 

1.2. Principal instrumento  

 

Como anteriormente referido, o instrumento que nos serviu de suporte foi um inquérito 

com vista a determinar o grau de satisfação do pessoal docente, discente e não docente 

relativamente a uma série de parâmetros para aferir sobre problemática do (in)sucesso escolar. 

O inquérito encontra-se dividido em três partes, sendo cada uma destas distribuída pelos 

alunos, professores e pessoal não docente. 
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Assim, no respeitante ao corpo docente, o inquérito visava obter informação 

concernente à efetividade da aprendizagem, à valorização pessoal dos professores, às 

instalações e equipamentos e à gestão participativa. 

Relativamente aos alunos, o inquérito a si dirigido tinha como finalidade recolher dados 

relativos à aquisição de competências e grau de satisfação com a escola. 

Por último, no questionário dirigido ao pessoal não docente, pretendia-se recolher 

informação relativa à sua satisfação profissional, à relação professor-aluno, às condições de 

trabalho e à disponibilidade de equipamentos e de infraestruturas. 

Todos os dados constantes nos inquéritos são confidenciais. Trata-se de questões 

fechadas que serão respondidas em função das seguintes possibilidades: 1. Discorda 

totalmente; 2. Discorda parcialmente; 3. Não tem opinião formada; 4. Concorda parcialmente 

e 5. Concorda totalmente. 

 

 1.3. Amostra 

1.3.1. Critérios de inclusão e de exclusão 

Não se verificaram, a este respeito, elementos que obviassem à exclusão de inquéritos, 

designadamente preenchimento incorreto ou não preenchimento dos mesmos, sendo as falhas 

registadas, em número pouco significativo. 

1.3.2. Caracterização da amostra 

 

Responderam ao inquérito 23 docentes (num total de 35), das turmas do 9º ano de escolaridade, 75 

discentes do mesmo nível de escolaridade, assim repartidos: 9º A – 20; 9º B – 15; 9º C – 23 e 9º D – 27 (85) e 18 

elementos do pessoal não docente (num total de 22).  

 

Tabela nº 1 - Distribuição dos elementos da amostra 

 

 

  

Docente 

Discentes 

Não 
Docente 

  Turmas 

 
A B C D 

20 15 23 27 

Total 23 75 18 
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Capítulo IV – Caracterização de um Agrupamento do Concelho de Chaves 

 

1. Caracterização de um Agrupamento do Concelho de Chaves 

No momento da sua constituição, faziam parte deste agrupamento vinte 

estabelecimentos de ensino, repartidos pelo meio urbano (sete) e pelo meio rural (treze).  

Atualmente fazem parte do agrupamento 9 estabelecimentos de ensino do pré-escolar. 

Estes estabelecimentos encontram-se a uma distância considerável da sede do 

agrupamento, chegando alguns a dela distar quinze quilómetros (Projeto Educativo AEAG - 

Chaves 2014-2017, p. 6). 

Face à diminuição da população em idade escolar, sobretudo nas zonas rurais, bem como 

à reestruturação levada a cabo pelo Ministério da Educação e Ciência, (MEC) o número de 

estabelecimentos vai sofrendo alterações. 

Segundo dados oficiais do agrupamento (Projeto Educativo AEAG - Chaves 2014-2017, 

p.6), no ano letivo de 2013/2014, frequentavam o agrupamento aproximadamente 1800 alunos 

distribuídos por vários níveis de ensino, a saber: 

▪ Educação pré-escolar – 10% 
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▪ 1º Ciclo – 35% 

▪ 2º Ciclo – 15% 

▪ 3º Ciclo – 18% 

▪ Ensino Secundário – 22%. 

Relativamente à situação socioeconómica das famílias, a mesma fonte refere que 46% 

dos alunos se encontram abrangidos pelos escalões da ação social escolar, por conseguinte 

usufruindo de determinados apoios. Note-se ainda que 27% dos alunos precisa de transporte 

para se deslocar à escola, o que comprova o acima dito quanto à dispersão dos diferentes 

estabelecimentos e a distância face à sede do agrupamento (Projeto Educativo AEAG - Chaves 

2014-2017, p.6). 

O agrupamento manifesta preocupação evidente no concernente à educação especial, 

aspeto que será analisado em pormenor, existindo duas unidades de apoio à multideficiência. 

Neste seguimento, é, igualmente, uma unidade de referência para a intervenção precoce. 

Refira-se também o papel da Associação de Pais (AP), cuja intervenção é pertinente em diversas 

áreas, assim como a Associação de Estudantes (AE), embora a representatividade desta última 

se circunscreva à Escola Secundária. 

No concernente à oferta formativa, é possível falarmos de uma oferta diversificada, 

assumindo, no presente, os cursos profissionais e os vocacionais um lugar de destaque, os 

primeiros no ensino secundário e os últimos no 2º e 3º ciclo. 

Importa ainda referir o contributo do Agrupamento para a multiculturalidade, já que se 

apresenta enquanto comunidade plural que visa a integração da heterogeneidade com iguais 

oportunidades de sucesso educativo independentemente das diferenças individuais de cada 

sujeito, procurando na sua ação quotidiana um sentido de excelência no que respeita ao caráter 

humanizante da sua intervenção. Neste sentido, é aposta do Agrupamento, sempre respeitando 

o direito à diferença de todos os intervenientes no processo educativo, propiciar uma formação 

integral de todos os alunos de modo a que estes encontrem na escola o motor para a 

concretização dos seus projetos de vida e a alavanca para o ingresso no mercado de trabalho, 

sempre pautada pelo respeito pelos valores da cidadania e valorização cultural e do 

conhecimento numa dinâmica que se pretende regeneradora e de comprometimento. 
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Graças ao sucesso escolar e profissional dos alunos que o frequentam, à satisfação 

manifesta pelas famílias e ao inexorável sentimento de pertença à instituição, bem como pela 

interação com a comunidade circunstante, o Agrupamento esforça-se por ser um agrupamento 

de referência, tanto no âmbito local como regional. 

1.1 - Recursos Humanos 

Como recursos humanos, o Agrupamento distribui-se de seguinte modo: 

▪ População docente – 226 professores e educadores de infância. 

Pode falar-se de uma população estável já que as contratações anuais são pontuais e 

basicamente circunscritas a técnicos especializados e a professores das atividades de 

enriquecimento curricular (AECs). 

▪ Pessoal não docente - 22 assistentes técnicos e 73 assistentes operacionais, dos quais 

15 pertencem ao próprio município. 

1.2 - Áreas e Modalidades de formação 

Temos vindo a assistir, fruto das estratégias implementadas pelos sucessivos governos 

no âmbito da Educação e Ensino, a modificações significativas no padrão do ensino português. 

Assim, nos últimos anos, é notória a diversidade da oferta formativa e qualificante, 

designadamente com a implementação nas escolas secundárias e no 2º e 3º ciclo de cursos de 

formação profissional para jovens. 

Este pendor tem sido acompanhado pelo Agrupamento de Escolas em análise que, no 

seu exercício, sugere orientações a serem levadas a cabo em cada ano letivo em conformidade 

com as ofertas disponíveis, apontando para um reforço do ensino profissionalizante, tendo 

sempre em consideração não só os recursos disponíveis mas igualmente a oferta formativa 

conveniente, de acordo com o tipo de alunos e o meio envolvente, por isso pautada pela sua 

articulação com as necessidades prementes do meio onde se enquadra. 

No entender do referido Agrupamento, o ensino básico deve constituir um percurso 

regular devendo apenas os alunos serem alvo de diferenciação se todas as outras possibilidades 

que este contempla se não mostrarem eficazes, ou quando o perfil do aluno assim o exigir. A 
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formação deve possuir a qualidade técnica subjacente à conveniência e capacidades dos sujeitos 

bem como à sua integração no mercado laboral. 

Quanto ao 3º ciclo, o agrupamento mostra igual preocupação na articulação dos 

percursos formativos de modo que não provoquem constrangimentos de acesso a posterior 

certificação de nível secundário. 

O agrupamento também tem envidado esforços com vista a manter as áreas dos cursos 

cientifico-humanísticos até então vigentes por considerar que a diversidade se traduz numa 

mais-valia efetiva e dado o seu potencial para o ingresso no Ensino Superior. 

Assim, é claramente visível que toda esta oferta formativa tem por finalidade oferecer à 

comunidade escolar diferentes opções de modo a que os alunos possam efetuar todo o seu 

percurso escolar num mesmo agrupamento, com as vantagens que isso traz, designadamente o 

conhecimento do seu percurso e a familiaridade com todo o processo. 

1.3 - Parcerias e Protocolos 

O Agrupamento apresenta um extenso leque de parcerias e de protocolos com várias 

empresas, organizações e entidades formativas, sendo privilegiada a relação com a autarquia. 

Para além das várias entidades de cariz profissional, existe ainda uma parceria com as unidades 

de saúde locais, a PSP, a GNR, os Bombeiros e o Regimento de Infantaria 19 que contribuem, 

cada um a seu modo, para o bem-estar e o acautelar das populações.  

Mais especificamente, no concernente à formação profissional e consequente prática em 

contexto de trabalho, o agrupamento possui já uma vasta rede de protocolos locais que tenciona 

não só preservar como amplificar, tanto de natureza institucional como de natureza empresarial 

que visam satisfazer as necessidades resultantes da transição da vida escolar para o mercado de 

trabalho, quer dos alunos do ensino convencional como daqueles que apresentam necessidades 

educativas especiais. 

Não obstante, o agrupamento não exclui outras possibilidades de estabelecimento de 

parcerias com entidades exteriores ao concelho, já que Chaves constitui, juntamente com Verin, 

o espaço da Eurocidade. 

Está, pois, bem patente no agrupamento uma posição de abertura às necessidades da 

comunidade envolvente tanto no concernente à oferta formativa como ainda ao 
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acompanhamento dos alunos na transição para o Ensino Superior, pelo que existe uma relação 

de proximidade entre estas instituições, designadamente através do desenvolvimento de 

projetos e programas de natureza científica. 

 

1.4 - Medidas implementadas pelos órgãos de gestão promotoras de sucesso escolar 

dos alunos 

São várias as medidas e serviços implementados pelos órgãos de gestão facultados pelo 

agrupamento visando o sucesso escolar dos alunos. Estes encontram-se, na sua grande maioria, 

compilados no Regulamento Interno. Passamos a discriminar alguns dos serviços que o 

agrupamento disponibiliza para o efeito: 

Serviços de apoio socioeducativo e promoção do sucesso escolar – Trata-se 

de serviços técnico-pedagógicos que visam promover a presença de requisitos que 

garantam uma integração escolar dos alunos plena (art. 57º). Fazem parte dos serviços 

de apoio socioeducativo e promoção do sucesso escolar: os serviços de apoio educativo; 

os serviços de psicologia e orientação; os serviços de educação especial e os gabinetes 

de apoio ao aluno (art. 58º).  

Serviços de Educação Especial – Este serviço visa a organização, gestão e 

implementação de recursos e de medidas diferenciadas a aplicar no processo de 

ensino/aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais (NEE) de 

natureza permanente, sempre numa ótica de transversalidade, de integração de 

aprendizagens e de conhecimento em diferentes contextos educativos, abrangendo 

vários níveis de ensino (art. 66º). 

Com a vertente da educação especial, o agrupamento pretende criar as 

conjunturas necessárias para a adaptação do processo educativo às NEE das crianças 

com limitações em um ou mais domínios da vida, resultantes de modificações funcionais 

ou estruturais permanentes e que, não trabalhadas, se traduzem em obstáculos 

duradouros em termos de aprendizagem, sociabilidade, autonomia, mobilidade, 

interação pessoal, entre outros, através da inclusão educativa e social destes alunos, da 

oportunidade de acesso ao sucesso, autonomia, estabilidade emocional e igualdade de 
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oportunidades, tanto em termos pessoais como de progressão profissional e integração 

no mercado de trabalho (art. 66º). 

Neste sentido, o agrupamento convida todos os agentes educativos a 

colaborarem no sentido de promoverem condições facilitadoras de práticas pedagógicas 

diferenciadas, por meio de recursos especializados afetos à de forma a se alcançar uma 

inclusão plena (art. 66º).  

Intervenção precoce na Infância (IP) - Trata-se de um conjunto de medidas de 

apoio integrado centrado na família, que incluem ações de natureza preventiva e 

capacitação, nomeadamente no campo da educação, da saúde e da ação social, 

direcionadas para um público entre os 0 e os 6 anos de idades com algumas limitações 

que cerceiam a sua participação em atividades usuais na sua idade e contexto social ou 

em risco biológico ou ambiental. O agrupamento, enquanto agrupamento de referência 

para a Intervenção Precoce, integra a Equipa Local de Intervenção do Alto Tâmega e 

Barroso (ELIATB), equipa esta com sede no Centro de Saúde Chaves 1 e que integra 

pessoal dos Ministério da Saúde, Trabalho, e Solidariedade Social.  

Cabe aos agrupamentos de referência em IP (Decreto-Lei nº 281/2009, de 6 de 

outubro) assegurar a articulação com os serviços de saúde e segurança social; a execução 

das medidas educativas previstas no plano individual de intervenção precoce (PIIP) e, 

por meio dos docentes colocados no âmbito da intervenção precoce, garantir a 

transferência das medidas previstas no PIIP para o programa educativo individual (PEI). 

Os docentes de intervenção precoce devem conjugar a sua atividade com os demais 

técnicos da ELIATB, instituindo assim uma equipa multidisciplinar. (art.71º). 

Centro de recursos TIC para a educação especial (CRTIC) - O centro de 

Recursos TIC para a Educação Especial (CRTIC) tem como propósito avaliar os alunos 

com NEE nas várias áreas de deficiência ou de incapacidade de modo a que todos os 

agentes educativos (docentes, auxiliares de educação e famílias) adeqúem as suas 

estratégias às necessidades específicas de cada um. O CRTIC abrange instituições de 

ensino públicas e privadas dos concelhos de Chaves, Valpaços, Boticas, Montalegre, 

Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, sendo as suas regras e normas de 

funcionamento determinadas pela DGE (art. 72º). 
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Serviços de Psicologia e Orientação – Os Serviços de Psicologia e Orientação 

têm por finalidade o acompanhamento do aluno ou alunos no decurso de todo o processo 

educativo assim como o incremento das relações interpessoais no intra muros e na 

comunidade envolvente, destinando-se, como tal, a toda a comunidade escolar. (art.73º) 

Gabinete de apoio ao aluno/informação ao aluno (GAA/GIA) - O gabinete 

de apoio/informação ao aluno é uma estrutura que auxilia direta e permanentemente as 

escolas a partir do segundo ciclo, articulando a sua ação com os Serviços de Psicologia 

e Orientação, Serviços de Ação Social Escolar, Equipa de Educação para a Saúde e com 

os Diretores de Turma. (art. 78º). 

Entre as suas funções contam a colaboração na orientação escolar e profissional; 

a análise e avaliação das situações de risco e o seu encaminhamento para as estruturas 

competentes; a colaboração no combate ao absentismo, abandono escolar e indisciplina; 

a supervisão pedagógica das atividades sugeridas pelo docente; a colaboração com a 

coordenação de turma no acompanhamento do aluno na execução de medidas corretivas 

ou disciplinares sancionatórias e a prestação de primeiros socorros. (art. 80º). 

Atividades de extensão ou de enriquecimento curricular – Tratam-se de 

estratégias de ensino/aprendizagem e de complemento e enriquecimento da ação 

educativa. Estas englobam todas as atividades que, mesmo fazendo parte da 

programação curricular, possuem caráter diferenciado relativamente a horários, espaços 

e recursos, designadamente: clubes, visitas de estudo, palestras, exposições, colóquios, 

intercâmbios, concursos, ocupação dos tempos livres, atividades de enriquecimento 

curricular destinadas aos alunos do 1.º ciclo e outras atividades complementares. Refira-

se que as atividades de enriquecimento curricular de caráter lúdico e cultural são 

facultativas, com especial incidência no desporto, artes e formação para a cidadania. 

(art. 84º). 

Note-se que enquanto as atividades de ocupação dos tempos livres (de natureza 

cultural ou recreativa) são desenvolvidas com o propósito de preencher os tempos de 

lazer dos alunos, na escola ou no exterior, (art. 89º), as atividades de enriquecimento 

curricular do 1.º ciclo/apoio à família no pré-escolar (campo desportivo, artístico, 

científico, tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 

voluntariado, entre outras) visam enriquecer o currículo dos alunos nas áreas supra e 
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contribuir para satisfazer as necessidades das famílias. Podem ainda funcionar 

atividades alternativas como atividades de apoio ao estudo; ensino do inglês; atividade 

física e desportiva; artes plásticas; ensino da música e introdução às TIC. Em todas estas 

atividades deve estar presente uma planificação cuidada, considerando sempre os 

recursos espaciais, humanos e técnico-pedagógicos disponíveis. Todas estas atividades 

são de frequência gratuita e não podem sobrepor-se à atividade curricular diária (art. 

90º). 

Equipa de promoção e educação para a saúde (PES) - É competência desta 

equipa a gestão do gabinete de informação e apoio ao aluno; a garantia de aplicação do 

plano anual de atividades, no âmbito da promoção e educação para a saúde; a promoção 

e envolvimento da comunidade educativa e a organização de iniciativas de complemento 

curricular que julgar adequadas (art. 102º). 

Serviços de Administração Escolar - os serviços administrativos são o órgão 

de apoio instrumental à atividade do estabelecimento de ensino, competindo-lhe garantir 

os serviços de expediente geral, alunos, pessoal, contabilidade e arquivo e prestar apoio 

administrativo aos órgãos de gestão, sendo a sua organização e coordenação da 

responsabilidade do chefe dos serviços de administração escolar (art. 110º).  

Serviços de ação social escolar (SASE) – deste serviço fazem parte o Bufete, a 

Bolsa de Manuais Escolares e a Papelaria. O primeiro é um recurso capital para a saúde 

e bem-estar da população escolar, devendo providenciar alimentos variados, de 

qualidade e com equilíbrio nutricional, sempre em cumprimento do estabelecido pela 

DGE a respeito (art. 115º). 

A bolsa de manuais escolares, criada ao abrigo do Despacho n.º 18886-A/2012, 

de 6 de setembro, para os manuais de 1.º, 3.º ciclo, ensino secundário e cursos 

profissionais e os do 2.º ciclo, sendo o seu funcionamento regulado pelo Anexo X do 

regulamento interno. Os manuais são disponibilizados aos alunos detentores dos 

escalões A e B, a título de empréstimo, consoante as capitações, devendo ser restituídos 

em bom estado no final do ciclo de estudos (art. 116º-A). Os serviços de 

papelaria/reprografia estão acessíveis a toda a comunidade educativa devendo possuir 

materiais que correspondam às necessidades dos alunos a preços abaixo dos praticados 

no mercado, podendo ser gratuitas quando para avaliação dos alunos ou sejam de 
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reconhecida importância para o processo educativo ou ainda quando destinadas ao 

funcionamento dos serviços e da associação de pais (art. 117º).  

Biblioteca Escolar (BE) - Trata-se de uma estrutura educativa que faculta 

serviços de aprendizagem, livros e recursos que possibilitam a todos os elementos da 

comunidade escolar, de igual modo, tornarem-se “pensadores críticos e utilizadores 

efetivos” da informação em todos os suportes e meios de comunicação. Para além dos 

alunos, professores, pais/encarregados de educação e assistentes operacionais e técnicos 

do Agrupamento podem desfrutar dos serviços da BE outros constituintes da sociedade, 

sob consentimento do seu coordenador e diretor do Agrupamento (art. 118º). De entre 

os objetivos da BE, contam-se o apoio e promoção dos objetivos educativos estipulados 

de acordo com as finalidades e currículo da escola; a criação nos alunos de hábitos de 

leitura e de utilização das bibliotecas ao longo da vida; o apoio na aprendizagem e na 

prática de competências de avaliação e utilização da informação, independentemente da 

natureza e do suporte, tendo em conta as formas de comunicação no seio da comunidade; 

a organização de atividades que favoreçam a consciência e a sensibilização para as 

questões de ordem cultural e social; a defesa da ideia de que a liberdade intelectual e o 

acesso à informação são essenciais à construção de uma cidadania efetiva e responsável 

e à participação na democracia; a promoção da leitura, dos recursos e serviços da 

biblioteca escolar junto da comunidade escolar e fora dela, entre outros (art. 119º).  

Para além dos serviços disponibilizados pelo Agrupamento, os alunos veem 

contemplados no Regulamento Interno (RI) os seus Direitos. A Lei n.º 51/2012 de 5 de 

setembro, que aprova o Estatuto do Aluno (EA) e Ética Escolar, determina que todos os alunos 

devem ser tratados com respeito e correção pelos membros da comunidade educativa, não 

podendo ser discriminados em função da sua origem étnica, do estado de saúde, sexo, 

orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social ou 

convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; usufruir de uma educação de 

qualidade, conforme previsto na lei, em efetiva igualdade de oportunidades no acesso; escolher 

e usufruir do projeto educativo que lhe proporcione as condições para o seu pleno 

desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da sua 

personalidade; ver reconhecido o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no desempenho 

escolar bem como o seu empenho em ações de voluntariado e outras em prol da comunidade, 

levadas a cabo na escola ou fora dela; usufruir de um horário escolar adequado e de uma 
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planificação das atividades curriculares e extracurriculares equilibrada; beneficiar, no âmbito 

dos serviços de ação social escolar, de apoios que os ajudem a superar carências sociofamiliares, 

económicas ou culturais que impeçam o acesso à escola; usufruir de prémios que reconheçam 

e distingam o mérito; beneficiar de outros apoios, adequados às suas necessidades escolares ou 

à sua aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços de 

apoio socioeducativo e promoção do sucesso escolar; ver salvaguardada a sua segurança e 

respeitada a sua integridade física e moral; serem assistidos em caso de acidente ou doença 

manifestados no decorrer das atividades escolares; verem garantida a confidencialidade das 

informações do seu processo individual; participar na criação e execução do projeto educativo 

e na elaboração do regulamento interno; eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e 

demais funções de representação no âmbito da escola; apresentar críticas e sugestões referentes 

ao funcionamento da escola e ser ouvido em todos os assuntos que justificadamente forem do 

seu interesse; organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de 

tempos livres; ser informado sobre o regulamento interno da escola sobre todos os assuntos do 

seu interesse - modo de organização do plano de estudos, programa, e objetivos de cada área 

disciplinar, critérios de avaliação, entre outros; participar nas demais atividades da escola; 

participar no processo de avaliação, por via da auto e heteroavaliação e beneficiar de medidas 

de recuperação como resultado de ausência às atividades escolares devidamente justificada (art. 

134º).  

Os alunos participam na organização da escola através: do delegado e subdelegado de 

turma; assembleia de delegados; assembleia de turma; representantes do ensino secundário no 

conselho geral e Associação de Estudantes (AE) (art.136º).  

Ainda no concernente aos alunos, estes veem os seus comportamentos meritórios serem 

valorizados. 

A valorização dos comportamentos meritórios dos alunos é uma medida de reforço das 

boas condutas e integra-se nas dinâmicas desenvolvidas pelo Agrupamento com o intuito de 

valorizar as aprendizagens e de incentivar a responsabilidade individual e coletiva. Destaca os 

alunos que se evidenciem nas diferentes áreas da vida escolar, quer pela qualidade das 

aprendizagens realizadas, quer pela forma assinalável como contribuíram para a valorização 

das interações estabelecidas no seio da comunidade educativa, traduzindo-se na atribuição de 

prémios de mérito e na constituição de um quadro de honra (art. 143º). 
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Os prémios de mérito podem ser de natureza simbólica, material ou financeira desde 

que concorram para a prossecução do percurso escolar do aluno, podendo o agrupamento fazer 

parcerias com entidades ou organizações de forma a obter os fundos indispensáveis para o seu 

financiamento (art. 144º).  

Estes prémios de valorização dos comportamentos meritórios dos alunos podem 

repartir-se em prémio de mérito escolar, atribuído aos alunos com as mais elevadas 

classificações por ano de escolaridade ou aos alunos do ensino especial que reúnam 

determinados requisitos (n.º1 do artigo 143.º). Diploma de mérito escolar – concedido aos 

alunos com classificações de excelência nos exames nacionais; Prémio de mérito de 

desempenho – dado aos alunos que se evidenciaram zelo no cumprimento das suas funções 

enquanto delegados de turma ou representantes aos órgãos de gestão e orientação da escola ou 

pela sua participação dedicada e altruísta em atividades levadas a cabo pela escola, de natureza 

tanto curricular como complementar; Prémio de mérito pessoal – atribuído a alunos que, apesar 

das suas carências sociais, económicas e culturais, graças ao seu empenho, progrediram no seu 

percurso escolar, alcançando um nível de excelência e ainda Prémio de mérito social – 

concedido a alunos que se destaquem pela sua participação em ações em prol da comunidade e 

de valor social reconhecido (art. 145º). 

Assim, para o efeito, no final de cada período letivo é instituído um quadro de honra, 

divulgado na escola e no portal do Agrupamento, onde constam os alunos dos 2º e 3º ciclos e 

do ensino secundário que tenham obtido classificações de excelência enquadradas nos 

parâmetros definidos para os prémios de mérito escolar, demonstrado um progresso notável nos 

resultados escolares, participado responsavelmente em atividades organizadas pela escola no 

decurso do período de referência e ainda que tenham sido premiados em projetos ou concursos 

em que a escola participou ou tenham participações de mérito em competições desportivas de 

caráter nacional ou internacional (art. 148º). 

Para o sucesso escolar dos alunos convém, ainda referir, a responsabilidade que lhes é 

atribuída na comunidade educativa pois a existência de direitos fundamentais impõe, do mesmo 

modo, o sentido de dever e de responsabilidade. Assim, os alunos são responsáveis, em 

consonância com a sua faixa etária e capacidade de discernimento, tanto pela prática dos 

direitos como pela observância dos deveres a si imputados no Estatuto constante do 

Regulamento Interno e demais legislação, devendo estes respeitá-lo na íntegra do mesmo modo 
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que os funcionários e os professores, não podendo nenhum deles prejudicar o direito à educação 

dos demais (art. 133º).  

Como é possível verificar pelas condições apresentadas e serviços disponibilizados, o 

Agrupamento em estudo, alvitrando uma postura de melhoramento constante, propõe-se a uma 

dinâmica contínua de reflexão e de autoavaliação, de modo a descobrir e seguir os caminhos 

considerados mais propícios ao sucesso educativo com vista a consolidar a redução da taxa de 

abandono escolar, melhorar os resultados da avaliação externa aproximando-os dos da 

avaliação interna, reduzir as taxas de reprovação e de sucesso deficitário, melhorar as taxas de 

transição e a qualidade do sucesso escolar dos alunos, aumentar o nível de competência nas 

literacias (literacia da leitura, dos média e da informação), melhorar a prestação dos serviços de 

apoio educativo, garantir a diversificação de oferta formativa, promover processos 

diferenciados e flexíveis de ensino/aprendizagem que maximizem o potencial dos alunos com 

NEE, melhorar as condições de acessibilidade para os alunos com NEE, garantir aos alunos 

momentos de autoavaliação indutores de autonomia e de corresponsabilização, desenvolver 

competências nos alunos que lhes permitam escolhas informadas, fundamentadas e seguras na 

construção de projetos de vida, promover a apropriação pelos alunos das normas de conduta e 

disciplinares definidas pela escola e a participação dos alunos na vida da escola, dinamizar 

atividades que envolvam os encarregados de educação aumentando a sua participação nas 

reuniões com DT, e Educadores, participar em Projetos Internacionais, Nacionais e Locais, 

promover atividades que envolvam a comunidade educativa dentro e fora do espaço escolar e 

a criação de condições de trabalho adequadas aos diferentes agentes educativos, desenvolver o 

sentido de pertença à comunidade através da participação ativa na vida da escola, entre outras 

(Projeto Educativo AEAG - Chaves 2014-2017, p. 29). 
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Capítulo V – Análise e Discussão de Resultados 

 

Neste capítulo, procederemos à apresentação, em gráficos, dos resultados (veja-se 

anexo). 

Trata-se de uma análise comparativa entre a conceção do pessoal docente do 9º ano de 

escolaridade do Agrupamento em análise, do pessoal não docente do mesmo e dos discentes do 

9º ano de escolaridade quanto a uma série de parâmetros em virtude de algumas das questões 

serem transversais a todos os intervenientes no processo. 

Para o efeito, foram selecionadas as questões por nós consideradas de maior pertinência, 

tendo nós retirado das respostas as devidas ilações. 
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Análise dos Inquéritos aplicados aos discentes 

 

 
Gráfico nº 1 – Distribuição das idades dos alunos. 

 

 
 

 

 Como é possível verificar a partir das indicações apresentadas no gráfico supra, os 

alunos apresentam uma idade compreendida entre os 14 e os 17 anos, sendo que 27 têm catorze 

anos, 43 quinze anos, 4 dezasseis anos e apenas 1 dezassete anos. 

Neste sentido, é possível dizer que se encontram na faixa etária conveniente para a frequência 

deste nível de escolaridade. 

 

Gráfico nº 2 – Projeto educativo da escola e informação sobre a aprendizagem dos alunos. 
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 Através do gráfico anterior, em resposta às questões: “1 - Os professores apresentam os 

conteúdos das áreas disciplinares aos alunos de forma sequencial”; “2 - Os professores 

comentam com os alunos os progressos e dificuldades no processo de avaliação contínua, 

assinalando os objetivos que estes não conseguiram atingir” e “3 - Os alunos estão devidamente 

informados sobre o projeto educativo da escola”, é possível concluir que, no concernente à 

questão nº 1, uma parte significativa dos alunos apenas concorda parcialmente com a afirmação, 

proporção equivalente aos que concordam plenamente com aquela. Não obstante, registe-se que 

um número considerável de alunos (que ultrapassa os 20%) não apresenta opinião formada e 

que alguns destes referem mesmo discordar em parte com o teor da mesma. 

 Relativamente à questão nº 2, relativa à informação ao aluno sobre os seus progressos, 

a maior parte dos alunos concorda parcialmente com a afirmação. Todavia há um número 

significativo (acima dos 25%) que refere não possuir informação formada a respeito. Embora 

em percentagens inferiores a 5%, há alunos que referem discordar em absoluto da afirmação e 

outros que não dão resposta à mesma. 

 As respostas à questão nº 3, alusiva ao projeto educativo da escola, esclarece que a maior 

parte dos alunos considera estar informada sobre o mesmo, embora mais de 15% dos alunos 

refiram não ter opinião formada, 10% discordarem parcialmente e 1,33% discordarem em 

absoluto. 

 

Gráfico nº 3 – Ritmos de ensino e aprendizagem do aluno 

 

 

 Através do gráfico supra, em resposta às questões: “4 - O ritmo de ensino está ajustado, 

de forma a atender a cada aluno individualmente e a dificuldades de aprendizagem específicas”, 
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“5 - Os professores têm presentes as necessidades da turma e prestam especial atenção aos 

alunos com dificuldades”; “6 - Os objetivos das matérias são explicados aos alunos de forma 

simples e clara”; “7 - No decurso das aulas, os professores questionam os alunos sobre pontos-

chave da lição para verificar a sua compreensão e estimular o raciocínio.” e “8 - Exercícios, 

tarefas e testes são corrigidos e devolvidos rapidamente”; verifica-se que em todas as questões 

a resposta predominante consiste numa concordância parcial com as afirmações. Contudo, um 

número significativo de alunos discorda totalmente das informações, sendo que a questão 

relativa à rapidez com que os exercícios e testes são corrigidos é a que apresenta alguns alunos 

com discordância total (12%), logo seguida da questão referente à validação da aferição dos 

conteúdos - questão nº 7 - com 6,67% dos inquiridos a responderem negativamente. 

 

 

 

Gráfico nº 4 - Diferenciação e diversidade de técnicas aplicadas ao ensino 

 

 Analisando o gráfico acima, relativo às questões: “9 - Os docentes recorrem a técnicas 

de ensino diversificadas, incluindo tarefas e deveres individuais, discussão em sala, trabalho 

em grupos, e exercícios”, “10 - Quando disponíveis, os professores recorrem a materiais 

interativos” e “11 - Os professores implicam os alunos ativamente nas atividades de sala de 

aula”, é possível verificar que, no respeitante ao recurso a técnicas de ensino diversificadas por 

parte dos professores durante as aulas (questão nº 9), 40% dos alunos não têm opinião formada, 

enquanto 25% dos inquiridos concordam parcialmente com a afirmação e 22,67% concordam 

totalmente. Note-se, porém, que mais de 10% dos inquiridos discordam parcialmente da 

afirmação proferida. 



67 

 

 Quanto à questão nº 10, alusiva ao uso, por parte dos professores, de materiais 

interativos, aproximadamente 30% dos alunos concordam parcialmente com a afirmação e 25% 

totalmente, havendo, todavia, 16% que discordam parcialmente e 2,67% que discordam em 

absoluto da mesma. 

 Já relativamente à implicação ativa dos alunos nas atividades, por parte do professor, a 

maior parte dos alunos não manifesta opinião, 29,33% concordam parcialmente e 21,33% 

concordam em absoluto. Ainda relativamente a esta questão, 1,33% dos alunos não respondem 

e igual percentagem discorda em absoluto com o teor da afirmação. 

 

 

Gráfico nº 5 – Grau de Confiança e Satisfação dos Alunos com a aprendizagem 

 

Considerando o gráfico acima referente à análise do grau de confiança e de satisfação 

dos alunos com a aprendizagem, em resposta as questões: “12 - Os alunos demonstram 

confiança na escola”; “13 - Os conhecimentos que os alunos recebem respondem ao que 

esperam da escola” e “14 - Os alunos parecem satisfeitos com a forma como os conteúdos são 

lecionados”, é possível verificar que a maior parte dos alunos demonstra confiança na escola 

(41,33%), embora uma percentagem significativa (29,33%) não apresente opinião formada. 

Note-se ainda que 10,66%, divididos equitativamente discordam em absoluto ou 

parcialmente da afirmação. 

No tocante à questão nº 13, referente à equivalência entre o efetivamente aprendido e 

aquilo que os alunos esperam da escola, uma vez mais a maior parte destes concorda 

parcialmente com a afirmação, sendo que 20% discordam parcialmente e 4% não se revêm na 

afirmação proferida. 
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Por último, e relativamente ao modo de lecionação dos conteúdos, a maior parte dos 

alunos não tem opinião formada, seguindo-se uma percentagem significativa que refere 

concordar parcialmente com a afirmação (32%). Não obstante, 25% dos alunos discordam da 

afirmação, 5% em absoluto e 20% parcialmente. 

 

 

 

Gráfico nº 6 - Estímulo da curiosidade, padrões de trabalho e métodos de estudo 

 

O gráfico acima elucida quanto a uma série de parâmetros referentes aos padrões de 

trabalho, métodos de estudo e estímulo da curiosidade, tendo por base as seguintes afirmações: 

“15 - São fornecidas aos alunos indicações sobre métodos de estudo e orientações profissionais 

relativas ao seu futuro profissional”;“16 - Os professores estimulam a curiosidade e a motivação 

dos alunos relacionando o conteúdo das aulas com aspetos do seu dia-a-dia”; “17 - Os 

professores fazem elogios e críticas construtivas aos alunos em sala de aula”; “18 - Os 

professores instituem elevados padrões de trabalho e de comportamento” e “19 - Os alunos 

demonstram estar satisfeitos com as atividades extracurriculares proporcionadas pela escola”. 

Da análise do presente gráfico é possível aferir que se em resposta às questões nº 15 e 

nº 17 (métodos de estudo e críticas construtivas), a maior parte dos alunos concorda 

parcialmente com as afirmações que lhes foram apresentadas, já em resposta às questões nº  16 

e nº 18 (estímulo da curiosidade e elevados padrões de trabalho) predomina a ausência de 

opinião. 
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Registe-se ainda que em resposta à questão nº 19, alusiva às atividades extracurriculares 

proporcionadas pela escola, 10,67% dos alunos não se revelam satisfeitos com as mesmas e 

6,67% apresentam uma insatisfação significativa.  

 

 

 

 

Gráfico nº 7 – Disciplina, Valores e Resolução de Conflitos 

 

 O gráfico em análise apresenta resultados relativos às seguintes questões: “20 - A 

comunicação entre docente e discente é fácil”; “21 - Dentro da sala de aula, os conflitos são 

resolvidos com justiça”; “22 - As normas de disciplina existentes favorecem a convivência” e 

“23 - Há uma clara preocupação, por parte dos professores, em incentivar o desenvolvimento 

de valores”. Estas questões têm a ver com disciplina, valores e resolução de conflitos. Assim, e 

para a questão nº 20, referente à comunicação entre docente e discente, é possível verificar que 

grande parte dos alunos (37,33%) concorda parcialmente com a informação, contra 5,33% que 

discorda totalmente e 12,00% que discordam parcialmente. 

 Já no concernente à questão relativa à resolução de conflitos na sala de aula, 33.33% 

não apresentam opinião formada, 14,67% concordam totalmente, 20 % discordam parcialmente 

e 5,33% discordam totalmente. 

 No tocante às normas de disciplina e estas favorecerem a convivência (questão nº 22), 

a maior parte dos alunos não manifesta opinião (37,33%), sendo que 26,67% concorda 

parcialmente e 20,00% concorda totalmente. A registar apenas 1,33% de alunos que discordam 

totalmente da afirmação apresentada. 
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 Já na questão nº 23, relativa ao incentivar de valores nos alunos, por parte dos 

professores, 5,33% dos inquiridos discordam em absoluto da afirmação apresentada e 12,00% 

discordam parcialmente. Paralelamente, 37,33% dos inquiridos não têm opinião formada, 

26,67% concordam parcialmente e apenas18,67% concordam totalmente.  

 

Análise dos Inquéritos aplicados aos docentes 

 

A) Efetividade da Aprendizagem 

 

 

Gráfico nº 8 - Projeto educativo da escola e informação sobre a aprendizagem dos alunos 

 

 

Através do gráfico supra, em resposta às questões: “1 - Os professores apresentam os 

conteúdos das áreas disciplinares aos alunos de forma sequencial”; “2 - Os professores 

comentam com os alunos os progressos e dificuldades no processo de avaliação contínua, 

assinalando os objetivos que estes não conseguiram atingir” e “3 - Os alunos estão devidamente 

informados sobre o projeto educativo da escola”, é possível concluir que, no concernente à 

questão nº 1, uma parte significativa dos professores refere concordar parcialmente com a 

afirmação (47,83%) logo seguidos de 43,48% que referem concordar plenamente e de apenas 

8, 7% que não têm opinião formada: Em todo o caso, como resposta a esta questão não se regista 

nenhum caso em que se discorde parcial ou totalmente da afirmação. 
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Relativamente à questão nº 2, referente a informar os alunos quanto aos seus progressos 

e dificuldades, 8,70% dos inquiridos discordam parcialmente, 47,83% concordam parcialmente 

e 43,48% concordam totalmente.  

No concernente à questão nº 3, alusiva ao conhecimento, por parte dos alunos, do projeto 

educativo da escola, verifica-se um leque mais variado de respostas com 4,35% dos professores 

a discordarem totalmente, 17,39% a discordarem parcialmente 17,39% sem opinião formada, 

34,78% a concordarem parcialmente e 26,09% a concordarem plenamente. 

 

 

Gráfico nº 9 - Ritmos de ensino e aprendizagem do aluno 

 

 Através do gráfico supra, em resposta às questões: “4 - O ritmo de ensino está ajustado, 

de forma a atender a cada aluno individualmente e a dificuldades de aprendizagem específicas”, 

“5 - Os professores têm presentes as necessidades da turma e prestam especial atenção aos 

alunos com dificuldades”; “6 - Os objetivos das matérias são explicados aos alunos de forma 

simples e clara”; “7 - No decurso das aulas, os professores questionam os alunos sobre pontos-

chave da lição para verificar a sua compreensão e estimular o raciocínio.” e “8 - Exercícios, 

tarefas e testes são corrigidos e devolvidos rapidamente”; verifica-se que, relativamente à 

questão nº 4, respeitante aos ritmos de aprendizagem do aluno, que uma percentagem 

significativa dos docentes (26%) discorda parcialmente, 21% não têm opinião formada e apenas 

8,7% concordam plenamente com a afirmação. Embora reduzida, uma percentagem de 

professores (4,35%) discorda da afirmação apresentada.  

 Como resposta à questão nº 5, referente à atenção prestada pelos professores aos alunos 

com dificuldades, prevalece a ideia de que efetivamente os docentes têm em consideração cada 



72 

 

aluno per si, com 47,83% dos inquiridos a referirem concordar parcialmente com a mesma e 

43,48% a concordarem plenamente, sendo que apenas 4,35% discordam parcialmente. 

 No concernente à questão nº 6 (clarificação dos objetivos), embora 4,35% dos inquiridos 

não respondam, 47,83% concordam parcialmente e 47,83% totalmente com a afirmação 

apresentada. 

Na resposta à questão nº 7, referente à validação da aquisição de conteúdos 8,70% dos 

docentes não têm opinião formada contra 39,13% que referem concordar parcialmente com a 

mesma e 52,17% concordarem totalmente. 

Já na questão nº 8, 17,39% dos docentes referiram não ter opinião formada, 47,83% 

concordarem parcialmente e 34,78% concordarem totalmente com a afirmação proferida. 

 

 

 

Gráfico nº 10 - Grau de Confiança e Satisfação dos Alunos com a aprendizagem 

 

Considerando o gráfico acima, referente à análise do grau de confiança e de satisfação 

dos alunos com a aprendizagem, em resposta as questões: “12 - Os alunos demonstram 

confiança na escola”; “13 - Os conhecimentos que os alunos recebem respondem ao que 

esperam da escola” e “14 - Os alunos parecem satisfeitos com a forma como os conteúdos são 

lecionados”, é possível verificar que a maior parte dos docentes acredita que os alunos 

demonstram confiança na escola (60,87%), concordando parcialmente com a afirmação. Não 

obstante, 4,35% discordam parcialmente dessa mesma afirmação.  

No tocante à questão nº 13, referente à equivalência entre o efetivamente aprendido e 

aquilo que os alunos esperam da escola, uma vez mais uma grande parte dos docentes concorda 
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parcialmente com a afirmação (52,17%), sendo que 26,09% concordam totalmente e 4,35% 

discordam parcialmente. 

Por último, e relativamente ao modo de lecionação dos conteúdos, a maior parte dos 

docentes concorda parcialmente (47,83%), 13,04% não tem opinião formada e 26,09% 

concordam em absoluto. Não obstante, 4,35% dos inquiridos discordam totalmente da 

afirmação. 

 

 

Gráfico nº 11 - Estímulo da curiosidade, padrões de trabalho e métodos de estudo 

 

O gráfico acima elucida quanto a uma série de parâmetros referentes aos padrões de 

trabalho, métodos de estudo e estímulo da curiosidade, tendo por base as seguintes afirmações: 

“15 - São fornecidas aos alunos indicações sobre métodos de estudo e orientações profissionais 

relativas ao seu futuro profissional”;“16 - Os professores estimulam a curiosidade e a motivação 

dos alunos relacionando o conteúdo das aulas com aspetos do seu dia-a-dia”; “17 - Os 

professores fazem elogios e críticas construtivas aos alunos em sala de aula”; “18 - Os 

professores instituem elevados padrões de trabalho e de comportamento” e “19 - Os alunos 

demonstram estar satisfeitos com as atividades extracurriculares proporcionadas pela escola”. 

Da análise do presente gráfico é possível verificar que em resposta à afirmação nº 15 

(métodos de estudo e orientações profissionais), 60,87% dos inquiridos concordam 

parcialmente com a mesma e 17,39% concordam em absoluto. Não obstante, é significativo que 

17,39% dos inquiridos não tenham opinião formada e que 4,25% discordem parcialmente. 
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No concernente ao estímulo da curiosidade, afere-se que a maior parte dos professores 

concorda totalmente com a afirmação (47,83%) contra apenas 43,48% que apenas concordam 

parcialmente. 

Quanto ao uso do elogio e críticas construtivas, a tendência é francamente positiva com 

43,48% de professores e concordarem parcialmente e percentagem igual a concordar totalmente 

com a afirmação apresentada. 

No tocante à instituição de padrões de trabalho e de comportamento elevados, os 

docentes apresentam um leque mais diverso de posições. Assim, 4,35% discordam 

parcialmente, 13,04% não têm opinião formada, 69,57% concordam parcialmente e apenas 

13,04% concordam totalmente com a afirmação. 

Por último e relativamente à satisfação proporcionada aos alunos pelas atividades 

extracurriculares da escola, é possível verificar que apenas metade dos inquiridos, 

aproximadamente, concorda parcialmente com a afirmação, contra 21,74% que concordam 

totalmente e 8,70% que discordam parcialmente. 

 

 

 

Gráfico nº 12 - Disciplina, Valores e Resolução de Conflitos 

 

O gráfico em análise apresenta resultados relativos às seguintes questões: “20 - A 

comunicação entre docente e discente é fácil”; “21 - Dentro da sala de aula, os conflitos são 

resolvidos com justiça”; “22 - As normas de disciplina existentes favorecem a convivência” e 

“23 - Há uma clara preocupação, por parte dos professores, em incentivar o desenvolvimento 

de valores”. Estas questões têm a ver com disciplina, valores e resolução de conflitos. Assim, e 
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para a questão nº 20, referente à comunicação entre docente e discente, é possível verificar que 

grande parte dos docentes concorda parcialmente com a afirmação (65,22%), logo seguidos de 

21,74% que concordam totalmente. 

Já no concernente à questão relativa à resolução de conflitos na sala de aula, 8,70% não 

apresentam opinião formada, 30,43% concordam totalmente e 60,87% concordam 

parcialmente. 

No tocante às normas de disciplina e estas favorecerem a convivência (questão nº 22), 

a maior parte dos docentes concorda plenamente com a afirmação (43,48%), sendo que 39,13% 

concordam parcialmente e 4,35% não possuem opinião formada. Registe-se, contudo, que 

13,04% discordam parcialmente do facto de a disciplina favorecer a convivência.  

 Já na questão nº 23, relativa ao incentivar de valores nos alunos, por parte dos 

professores, apenas 4,35% dos inquiridos não têm opinião a respeito, sendo que 47,83% 

concordam parcialmente com a afirmação a par de percentagem análoga que concorda 

totalmente. 

 

B) Valorização Profissional do Corpo Docente 

 

 

Gráfico nº 13 – Habilitações literárias do corpo docente e domínio dos conteúdos  

 

 No concernente à valorização do corpo docente, o gráfico supra reflete os resultados da 

análise das seguintes afirmações: “1 – Os professores possuem as habilitações necessárias para 

lecionar nos diferentes níveis de ensino”; “2 - Os professores revelam bom domínio da matéria 

que lecionam (obtém qualificação elevada na sua avaliação) ”; “3 - Os professores frequentam 
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regularmente cursos de reciclagem” e “4 - O desempenho do professor em sala de aula é sujeito 

a avaliação”.  

 Relativamente à detenção de habilitações literárias convenientes para o exercício das 

funções docentes, 82,61% dos docentes concordam plenamente com a afirmação proferida, 

apenas 13,04% concordando parcialmente. 

 Já no concernente ao domínio das matérias e obtenção de classificação elevadas nas 

avaliações a que são sujeitos, 4,5%5 dos docentes não têm opinião formada, 39,13% concordam 

parcialmente e 56,52 concordam totalmente com a afirmação apresentada. 

 Relativamente à frequência de cursos de reciclagem, apenas 34,78% dos inquiridos 

creem que estes são feitos pela totalidade dos docentes por oposição a 39,13% que apenas 

concordam parcialmente com a afirmação. 

 Curiosas são as respostas referentes à questão da avaliação de desempenho do corpo 

docente já que apenas 17,39% dos inquiridos consideram que são efetivamente avaliados e 

4,35% referem mesmo não o ser, pelo que discordam totalmente da afirmação apresentada. 

17,39% dos inquiridos não têm opinião formada e 43,48% apenas concordam parcialmente com 

a mesma. 

 

 

Gráfico nº 14 - Mobilidade docente e comprometimento com o projeto educativo 

 

O gráfico em análise apresenta resultados relativos às seguintes questões: “5 - A taxa de 

mobilidade de professores decresce de ano para ano”; “6 - Grande parte dos professores 

permanece na escola para além do horário letivo” e “7 - Há um claro comprometimento dos 

docentes com o projeto educativo da escola e com o meio envolvente”. 
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Nele, pode constatar-se que apenas 30,43% dos docentes acreditam existir uma 

diminuição efetiva da taxa de mobilidade anual, contra 8,70% que discordam parcialmente da 

afirmação. Já no concernente à permanência dos docentes no estabelecimento de ensino para 

além do período normal de trabalho, 4,35% discordam parcialmente da afirmação e 39,13% 

concordam parcialmente a par de outros 39,13% que concordam plenamente. 

Quanto ao comprometimento com o projeto educativo e o meio envolvente, 8,70% dos 

inquiridos discordam parcialmente da afirmação e apenas 34,78% concordam plenamente com 

a mesma, o que não deixa de ser curioso e digno de registo. 

 

 

C) Instalações e Equipamentos 

 

 

Gráfico nº 15 - Edificação e estado físico do estabelecimento de ensino 

 

O gráfico nº 15 responde a questões relativas ao tipo de edificação do estabelecimento 

escolar e estado físico do mesmo, designadamente: “1 - A escola está instalada em edifício 

próprio”; “2 - O edifício e espaços exteriores são atrativos e encontram-se em bom estado de 

conservação” e “3 - O edifício e espaços exteriores dispõem de água e de outras comodidades”. 

Do total dos inquiridos, 91,30% creem que a escola funciona em edifício criado para o 

efeito contra 4,35% que não têm opinião formada.  

No que respeita à atratividade do espaço e sua boa conservação, apenas 21,74% dos 

inquiridos se mostram plenamente satisfeitos, contra 65,22% apenas parcialmente satisfeitos e 

4,35% que demonstram alguma relutância a respeito. 
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Também no respeitante às comodidades oferecidas, não existe grande unanimidade 

entre os inquiridos, sendo que da totalidade apenas aproximadamente metade considera que a 

instituição responde totalmente às necessidades. 

 

 

Gráfico nº 16 – Comodidades disponibilizadas pela escola 

 

O gráfico nº 16 responde às seguintes questões: “4 - A escola possui biblioteca ou sala 

de leitura”; 25 - A escola possui salas de informática”; “6 - A escola possui ginásio e espaço 

para a prática de exercício ao ar livre”; “7 - A escola possui um espaço administrativo e de 

apoio ao professor” e “8 - A escola possui espaços de lazer”. 

Em resposta às questões nº 5, 6 e 7 há absoluta unanimidade, sendo que todos os 

inquiridos concordam totalmente com as afirmações proferidas. Apenas a questão relativa aos 

espaços de lazer revela algumas dissemelhanças já que da totalidade dos inquiridos apenas 

36,09% concordam totalmente com a existência de espaços de lazer na escola e 8,70% 

discordam parcialmente da afirmação a respeito. 
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Gráfico nº 17 - Dimensão e número de salas disponibilizadas em função do número de alunos 

 

O gráfico supra dá resposta a questões referentes à dimensão e quantidade de 

determinados equipamentos físicos, a saber: “9 - Os sanitários são em número suficiente e 

encontram-se em bom estado”; “10 - As salas de aula são em número suficiente para o número 

de turmas”; “11 - As salas de aula possuem o tamanho adequado” e “12 - A temperatura e 

luminosidade das salas de aula são as convenientes”. 

No respeitante ao número de sanitários, 78,26% dos inquiridos consideram-nos 

parcialmente em número suficiente, a par de 4,35% que discordam parcialmente da afirmação. 

Por seu turno, e relativamente à quantidade de salas de aulas disponíveis para o número 

efetivo de alunos, apenas 43,48% dos inquiridos concordam em absoluto, contra 8,70% que 

discordam parcialmente da afirmação. Relativamente ao tamanho das salas, também não se 

regista unanimidade, sendo que 13,04% discordam parcialmente da informação apresentada e 

52,17% apenas concordam parcialmente com a mesma. 

A questão da temperatura ambiente também merece alguns reparos já que 4,35% dos 

inquiridos discordam em absoluto do tipo de temperatura existente e 17,39% discordam 

parcialmente, pese embora o facto de aproximadamente 70% a considerarem conveniente. 
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Gráfico nº 18 – Disponibilização de materiais e equipamentos por parte do estabelecimento de ensino 

 

O gráfico acima visa dar resposta às questões que se seguem: “13 - Todos os alunos 

dispõem e carteira individual quando tal se justifica”; “14 - O professor dispõe duma secretária 

própria” e “15 - Professores e alunos dispõem de materiais adequados que possibilitam a feitura 

de atividades diversificadas em sala de aula”.  

Em resposta à questão referente à existência de uma carteira por aluno, 21,74% dos 

docentes discordam em absoluto da afirmação contra apenas 26,09% que consideram que sim. 

Já no que respeita à existência dum espaço exclusivo para o docente, 86,96% dos inquiridos 

concordam em absoluto com a afirmação. 

A questão onde se regista uma oscilação de perspetiva reporta à disponibilização de 

materiais que permitam a existência de atividades diversificadas em sala de aula, sendo que da 

totalidade dos inquiridos apenas 34,78% se revelam plenamente satisfeitos com o que têm ao 

seu dispor, a par de 8,70% que discordam parcialmente da afirmação e 26,09% que não têm 

opinião formada. 
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D) Gestão Participativa 

 

 

Gráfico nº 19 – Operacionalização dos órgãos de Gestão 

 

No tocante à gestão participativa, o gráfico nº 19 responde às questões supra: “1 - Os 

órgãos de direção escolar apresentam funções e atribuições bem definidas”; “2 - Os órgãos de 

direção operam permanentemente” e “7 - A escola dispõe de procedimentos administrativos 

definidos e padronizados”. 

Assim, e relativamente à boa definição das funções dos órgãos de gestão escolar, apenas 

56,52% dos inquiridos consideram haver uma clara definição de tarefas. Já no tocante ao tipo 

de operacionalização em termos de timing, 73,91% consideram que os órgãos de gestão estão 

totalmente disponíveis quando necessário, sendo que 8,70% não têm opinião formada e 17,39% 

apenas concordam parcialmente com a afirmação. 

Também em termos de padronização dos procedimentos administrativos, persiste 

alguma diversidade nas respostas já que 4,35% dos inquiridos discordam parcialmente da 

afirmação e apenas 43,48% concordam que efetivamente os procedimentos administrativos 

obedecem a padrões bem definidos. 
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Gráfico nº 20 - Gestão Participativa 

 

 

Através da leitura do gráfico nº 20 é possível responder às seguintes questões: “3 - O 

gestor e os professores tomam decisões conjuntas no que respeita ao calendário escolar, livros 

adotados e outros materiais a usar”; “4 - A escola estabelece os objetivos, metas, estratégias e 

planos de ação de modo colaborativo”; “5 - Quando os professores apresentam um projeto 

inovador, a Equipa de Direção apoia a sua realização” e “10 - Todos na escola são capazes de 

calcular e avaliar o resultado do seu trabalho”. 

Assim, e relativamente à questão de uma tomada de decisão conjunta no respeitante à 

escola dos manuais a adotar, materiais em uso e definição do calendário escolar, apenas 52,17% 

dos inquiridos consideram ser essa uma prática efetiva, sendo que 13,04% dos inquiridos não 

têm opinião formada e 4,35% não respondem. 

No tocante ao estabelecimento de objetivos, metas e planos de ação de forma 

colaborativa, mais de metade dos docentes (60,87%) dos inquiridos concordam plenamente 

com a afirmação apresentada e apenas 34,78% concordam parcialmente com a mesma. 

Um número muito idêntico de docentes responde de igual modo à questão alusiva ao 

apoio da Direção a projetos apresentados pelos docentes, quando de caráter inovador. 

Uma questão que suscita algumas discrepâncias respeita à avaliação de resultados, onde 

a distribuição dos docentes por vários tipos de resposta é muito diversificada. 
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Gráfico nº 21 - Otimização e veiculação da informação 

 

Por último, o gráfico nº 21 informa se “11 - As atividades e processos desenvolvidos na 

escola são documentados e otimizados”; “12 - A informação circula de forma adequada e 

correta entre os diversos setores escolares” e “13 - Os problemas que surgem são comunicados 

à direção”.  

Assim, em resposta à questão nº 11, aproximadamente metade dos docentes (47,83%) 

dos docentes considera que os processos e atividades desenvolvidos são documentados e 

otimizados. 

Já no que concerne à adequada circulação da informação, os docentes dividem as suas 

respostas entre concordo parcialmente (52,17%) e concordo totalmente (43,48%), pelo que se 

pode aferir que consideram que a informação circula de modo conveniente.  

No tocante a dar conhecimento à direção dos problemas que vão surgindo, também não 

há grandes discrepâncias a registar sendo que do total dos inquiridos apenas 4,35% discordam 

parcialmente da afirmação. 
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Análise dos Inquéritos aplicados ao Pessoal Não Docente 

 

 

 

Gráfico nº 22 – Grau de Satisfação no trabalho 

 

O gráfico em análise apresenta resultados relativos às seguintes questões: “1 - Estou 

satisfeito com o ambiente e o clima da escola”; “2 - Estou satisfeito com as condições em que 

realizo as minhas tarefas”; “3 - A comunicação entre o pessoal não docente e a Equipa de 

Direção é fácil” e “4 - Tomam-se em consideração as necessidades que requerem a realização 

das funções de cada funcionário ou professor”. 

Relativamente à satisfação no trabalho, as respostas do pessoal não docente são muito 

díspares sendo que 11,11% referem estar absolutamente insatisfeitos e apenas 11,11% 

totalmente satisfeitos com o ambiente e clima escolares. 

Quanto às condições de trabalho, 11,11% não têm opinião formada a respeito e 44,44% 

consideram que possuem substancialmente as condições necessárias para o exercício das suas 

funções. 

No que respeita à comunicação entre o pessoal não docente e os órgãos de gestão, 

11,11% consideram que esta é de longe a ideal contra apenas 22,22% que referem que esta é 

fácil. 

Também a questão relativa ao considerar-se para o exercício de cada função as 

necessidades específicas de cada um, remete para uma diversidade de respostas, sendo que 

apenas 22,22% dos inquiridos consideram que são tidas em consideração as particularidades de 

cada cargo. 
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Gráfico nº 23 – Preponderância do papel da Direção no grau de satisfação dos quadros 

 

Considerando o gráfico acima referente à preponderância do papel da Direção no grau 

de satisfação dos seus quadros, em resposta as questões: “5 - A Equipa de Direção procura 

facilitar aos professores e funcionários os recursos necessários para executar bem o seu 

trabalho”; “ 6 - A Equipa de Direção reconhece o trabalho bem realizado”; “7 - Sinto-me 

valorizado pela Direção da Escola” e “8 - O estilo de direção facilita o desenvolvimento 

profissional dos professores”, pode concluir-se que, pelas respostas dadas, que apenas 16,67% 

dos não docentes consideram que a Direção facilita aos docentes e pessoal não docente os 

recursos necessários para o bom exercício das suas funções a par de 16,67% que discordam 

parcialmente da afirmação. 

Em termos de reconhecimento por parte dos órgãos de gestão do trabalho bem realizado, 

11,11% dos inquiridos não se reveem na afirmação, 5,56% discordam parcialmente da mesma 

e apenas 16,67% consideram que o bom desempenho é devidamente reconhecido. 

Por conseguinte, em termos de valorização por parte dos órgãos de gestão, apenas 

22,22% dos inquiridos se sentem valorizados, havendo mesmo 16,67% que discordam em 

absoluto da afirmação e 5,56% que discordam parcialmente da mesma. 

 No tocante ao desenvolvimento pessoal do corpo docente, os inquiridos apresentam 

opiniões diversificadas, sendo que 5,56% discordam em absoluto da afirmação apresentada, 

33,33% não têm opinião formada e apenas 27,78% consideram que a direção contribui 

efetivamente para o desenvolvimento pessoal dos professores. 
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Gráfico nº 24 – Distribuição de responsabilidade e equidade laboral 

 

Através do gráfico supra, em resposta às questões: “9 - Na distribuição de 

responsabilidades e tarefas toma-se em conta as capacidades profissionais de cada um”, “10 - 

Os funcionários podem participar na elaboração dos projetos e planos da escola” e “11 -  Recebo 

um tratamento justo e equitativo por parte da direção da escola”, é possível verificar que  apenas 

16,67% dos inquiridos consideram que as capacidades profissionais de cada indivíduo são 

completamente tidas em conta na distribuição de tarefas, contra 5,56% que consideram mesmo 

que estas não são tidas em conta. 

Quanto à participação do pessoal não docente nos projetos escolares, a percentagem de 

inquiridos que discorda em absoluto da afirmação apresentada sobe para 16,67%, sendo que 

apenas 11,11% consideram que há efetiva participação do pessoal não docente na elaboração 

desses mesmos projetos. 

Também a forma de tratamento recebido pelos órgãos de gestão parece gerar alguma 

discordância já que as opiniões quanto à sua equitabilidade e justeza oscilam muito. 11,11% 

dos inquiridos consideram não haver equitabilidade alguma e apenas 55,56% referem haver 

sentido de justiça no concernente à forma de tratamento do pessoal não docente. 
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Gráfico nº 25 – Relação entre a escola e os vários agentes educativos 

 

O gráfico em análise apresenta resultados relativos às seguintes questões: “12 - A escola 

preocupa-se com que os novos alunos se integrem bem”; “15 - No caso de poder escolher a 

escola em que gostaria de trabalhar, elegeria esta escola”; “16 - Os alunos demonstram 

confiança na escola”; “17 - Existe uma boa relação entre os alunos e o pessoal não docente”; 

“18 - As normas de disciplina existentes favorecem a convivência” e “19 - O tempo passado na 

escola pelos alunos é de qualidade”. 

Assim, e relativamente à integração dos alunos, os inquiridos consideram que é grande 

preocupação da escola que os alunos se integrem bem (aproximadamente 80% dos inquiridos), 

sendo que 5,56% consideram que não há, em absoluto, tal preocupação. 

Quanto à eleição deste estabelecimento de ensino como local aprazível para trabalhar, 

72,22% dos inquiridos escolhê-lo-iam, embora 11,11% refiram em absoluto não o desejarem. 

Curiosa é a resposta aos níveis de confiança demonstrados pelos alunos quanto ao 

estabelecimento de ensino que frequentam. Dos inquiridos, 22,22% não têm opinião formada e 

apenas 66,67% consideram que os alunos acreditam no estabelecimento de ensino que 

frequentam. 

 No respeitante à relação entre os alunos e o pessoal não docente, 5,56% dos inquiridos 

referem tal não se verificar, 16,67% não têm opinião formada e 72,21% encaram-na de forma 

satisfatória. Não obstante, apenas 50% dos entrevistados consideram que as normas de 

disciplina existentes favorecem a convivência, sendo que 16, 67% discordam parcialmente de 

tal afirmação. 
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Por último, da totalidade dos inquiridos apenas 16,67% consideram que efetivamente o 

tempo passado na escola pelos alunos é de qualidade, sendo que 33,33% não têm opinião 

formada, 5,56% discordam em absoluto e outros 5,56% parcialmente da afirmação proferida. 
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Discussão dos Resultados 

 

 Sabemos o quão fundamental é que os órgãos de gestão escolar concorram para o 

sucesso educativo da instituição a que presidem, contribuindo para o bem-estar e o ótimo 

desempenho de todos os agentes, designadamente alunos, docentes e colaboradores. 

 Um dos meios através dos quais é possível verificar a evidência deste esforço reside 

precisamente no projeto educativo da escola e na sua missão, onde se pode verificar a aposta 

nos Recursos Humanos, nas modalidades de formação a ministrar, nas parcerias e protocolos 

estabelecidos e nas medidas promotoras do sucesso escolar dos alunos, designadamente 

serviços de apoio socioeducativo, serviços de educação especial, intervenção precoce na 

infância, serviços de Psicologia e Orientação, serviços de ação social e escolar, gabinete de 

apoio ao aluno, atividades de extensão ou de enriquecimento curricular, etc. 

Tendo em consideração os gráficos supra, resultantes dos inquéritos aplicados tanto ao 

corpo docente como aos alunos e funcionários do agrupamento em apreço, é possível aferir que 

nem sempre as respostas fornecidas são consistentes, ou seja, as partes que intervieram na 

aplicação dos inquéritos manifestam opiniões distintas a vários níveis. 

Os alunos nem sempre consideram que a escola atende às suas necessidades, referindo 

que nem sempre o projeto educativo é do seu conhecimento (gráfico nº 8), ao mesmo tempo 

que consideram que as dificuldades que apresentam nem sempre lhes são passadas pelos 

professores (gráfico nº2). Paralelamente, também a questão alusiva ao ritmo de aprendizagem 

dos alunos remete para algumas lacunas (gráfico nº 3), considerando os alunos que nem sempre 

este ritmo é respeitado. 

Assim, enquanto os alunos apresentam uma ideia de que mais deveria ser feito para 

colmatar estas falhas, o corpo docente crê exercer de forma conveniente as suas funções, 

comunicando aos alunos informações referentes aos seus progressos e respeitando o ritmo 

individual de cada um, ajustando os tempos da aprendizagem às suas caraterísticas individuais 

(gráfico nº 9). Um aspeto onde parece haver alguma concordância prende-se com a 

apresentação do projeto educativo da escola aos docentes. É nosso entender que seria 

fundamental que todos os estabelecimentos de ensino tornassem bem claro qual a sua missão e 

objetivasse as metas a que se propõem e os meios que dispõem para o seu alcance, de modo 

que todos se sentissem envolvidos no projeto e pudessem contribuir com o seu melhor. 

No concernente ao grau de confiança e satisfação dos alunos com a aprendizagem, é 

curioso notar que apenas 41,33% dos alunos a manifestam (gráfico nº 5), contra 60,87% dos 

professores que acreditam que aqueles a possuem (gráfico nº 10). O mesmo acontece quanto ao 
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modo como os conteúdos são ministrados, sendo que os professores estão mais satisfeitos com 

a forma como as matérias são apresentadas do que os alunos. 

Já no concernente ao estímulo pela curiosidade, aos métodos de estudo e padrões de 

trabalho é possível encontrar-se algumas semelhanças entre as opiniões manifestadas pelos 

alunos (gráfico nº 6) e pelos docentes (gráfico nº 11), sendo, portanto, evidente que neste aspeto 

se está a contribuir positivamente para o sucesso escolar, dado que os métodos de estudo e o 

estímulo da curiosidade são alavancas que incrementam os resultados e contribuem em muito 

para o sucesso das práticas educativas. 

No tocante à disciplina, valores e resolução de conflitos é curioso notar que apenas 

37,33% dos alunos considera que a comunicação entre docentes e discentes é fácil (gráfico nº 

7), contra 65,22% dos docentes (gráfico nº 12). O mesmo acontece no que respeita à resolução 

de conflitos, sendo os professores quem acredita que os conflitos que têm lugar em contexto de 

aula são resolvidos com justiça e equidade.  

Note-se que nem sempre os alunos, neste ponto, possuem as ferramentas necessárias 

para compreenderem o modo como qualquer questão é resolvida pelo professor, pelo simples 

facto de existir um desfasamento de idades. Contudo, seria salutar que estas práticas fossem 

pensadas de modo a melhor se compreender se a verdadeira razão para este desfasamento se 

prende efetivamente com processos psicológicos e temporais ou se, pelo contrário, com juízos 

de valor nem sempre corretos. 

Também no respeitante ao incentivo nos alunos de valores há uma clara discrepância 

entre as respostas fornecidas pelos alunos e pelos professores. Muito possivelmente, enquanto 

os professores creem que o modo como transmitem o saber é, per si, o veículo de inculcação 

de valores, os alunos consideram que estes devam ser inculcados de forma mais direta, já que 

aproximadamente 80% dos alunos pensa contribuir para essa transmissão de valores a par de 

apenas aproximadamente 45% dos alunos. 

Outra questão fulcral para o sucesso educativo tem a ver com a valorização do corpo 

docente. 

Esta valorização passa por compreender de que modo estes refletem nas suas práticas o 

seu conhecimento técnico e pedagógico não apenas pelos seus pares como pelos órgãos de 

gestão, sendo que um reconhecimento positivo se traduz num incentivo para as suas práticas 

futuras. 

Relativamente à posse de habilitações convenientes para o exercício do cargo e ao 

domínio dos conteúdos (gráfico nº 13) 82,61% dos docentes refere possuir habilitações 
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condizentes com a função desempenhada e aproximadamente 95% referem que veem 

reconhecido através de classificação o domínio das matérias a lecionar. 

Já em termos de frequência de cursos de reciclagem, parece haver algum desfasamento 

nas respostas dadas pelos docentes. 

Também no concernente à avaliação de desempenho há algumas discrepâncias sendo 

que apenas 17% dos inquiridos creem ser verdadeiramente sujeitos a avaliação. 

Esta questão da avaliação do desempenho parece-nos de absoluta importância pois os 

professores são os impulsionadores primeiros da aprendizagem e caso não se sintam 

verdadeiramente acompanhados e vejam reconhecidos o seu esforço facilmente podem deixar 

transparecer insegurança e desmotivação o que, para os alunos, se traduz em desvinculação com 

todo o projeto educativo e possível desinteresse por progredir. 

Logo, cabe aos órgãos de gestão, tentarem perceber se, efetivamente, reconhecem no 

professor o esforço por si feito diariamente, de modo que o seu desempenho se reflita nos alunos 

e contribua para a obtenção de resultados de excelência. 

Um outro aspeto que em muito contribui para o sucesso dos alunos prende-se com a 

mobilidade do corpo docente e consequente comprometimento com o projeto educativo do 

estabelecimento de ensino onde se insere.  

Da análise do gráfico nº 14 é possível concluir que a mobilidade ainda é uma questão 

que preocupa bastante os professores. Paralelamente, constata-se que um número significativo 

de docentes permanece na escola fora do horário de trabalho, contudo, quando lhes é perguntado 

se se sentem comprometidos com o projeto educativo da escola apenas 34,78% respondem 

plenamente e 8,70% referem mesmo não se sentirem nada comprometidos com o mesmo. 

A nosso ver, a questão da mobilidade cerceia a vontade de se produzir mais e melhor, 

levando a que os docentes não apostem muito nos estabelecimentos onde se encontram pois 

sabem que, mais cedo ou mais tarde, os abandonarão, não se sentindo, por isso, vinculados. 

Um outro aspeto de especial relevo para o sucesso educativo passa pelo próprio edifício 

escolar e pela atratividade que exerce e comodidades de que dispõe. 

Tendo em consideração o gráfico nº 15, é possível concluir que, apesar do 

estabelecimento de ensino ter sido criado de raiz para o efeito, ainda existe um número 

significativo de docentes que não considera o espaço atrativo nem que responde às necessidades 

da comunidade escolar. 

Em termos mais detalhados, os gráficos nº 16 e 17 dão resposta à existência ou não de 

alguns serviços, existindo total unanimidade em alguns aspetos. Apenas de salientar alguma 

discordância no relativo às zonas de lazer, em que nem todos os docentes consideram que estas 
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são em número suficiente, e à quantidade, tamanho e climatização das salas de aulas em função 

do número de alunos existentes. 

É claro que neste aspeto há que considerar que as escolas ou agrupamentos mais recentes 

dispõem de melhores condições, mais atualizadas e condizentes com os ambientes tecnológicos 

atuais, no entanto, se a escola consegue dar resposta e suprir as necessidades que vão surgindo, 

é possível compreender que a sua missão é cumprida. 

Já no tocante à disponibilização de materiais e de equipamentos por parte do 

estabelecimento de ensino (gráfico nº 18) da sua análise é possível depreender que algumas 

questões devem ser consideradas pelos órgãos de gestão, designadamente a questão do número 

de carteiras e da disponibilização de materiais para tornar as aulas mais atrativas. 

Este é um aspeto fulcral pois os alunos devem dispor dum espaço próprio para 

trabalharem ativamente e poderem dispor de todos os seus materiais sem nenhum 

constrangimento. Paralelamente, a disponibilização de materiais que coadjuvem no sucesso 

educativo, tornando as aulas interessantes e motivando os alunos é fundamental. É certo que a 

contenção financeira exigida pela atual conjuntura do país em nada concorre para uma melhoria 

a este nível mas há que usar-se a criatividade de modo a colmatar estas falhas. 

Inevitavelmente, todos estes aspetos passam pela gestão escolar já que são os órgãos de 

gestão quem efetivamente determina e implementa as medidas que se vão espelhar nas práticas 

quotidianas da vivência escolar. 

Assim, e a este respeito, e da análise do gráfico nº19 infere-se que apenas 56,3% dos 

inquiridos acredita existir uma clara definição de tarefas por parte destes, embora na sua maioria 

concordem que estes operam no timing desejado. Também a questão da padronização das 

tarefas requer alguns apontamentos já que apenas metade dos respondentes entende que esta 

existe. 

Por outro lado, é conveniente que na escola todos contribuam para o sucesso educativo. 

Logo, sendo diversos os agentes educativos, será de esperar que o contributo de cada um seja 

devidamente aproveitado e reconhecido como tal. Do gráfico nº 20, relativo à gestão 

participativa, apenas metade dos inquiridos, aproximadamente, refere que a tomada de decisão 

é conjunta, no concernente aos materiais a adotar, manuais e calendarização escolar. Não 

obstante, esse número aumenta quando se trata da implementação de metas, objetivos, 

estratégias e planos de ação. Os docentes consideram também que quando apresentam ideias 

inovadoras estas são respeitadas pelos órgãos de gestão, que concorrem para a sua colocação 

em prática. 
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Contudo, e um aspeto que deve merecer a nossa atenção, prende-se com a avaliação dos 

resultados, entendendo os professores que nem sempre na escola é possível calcular e avaliar o 

impacto do seu trabalho e esforço. 

Há outras questões pertinentes em que nem sempre se verifica unanimidade nas 

respostas. Os docentes nem sempre consideram que as atividades levadas a cabo são otimizadas, 

que a informação circula convenientemente e que os problemas que surgem são 

convenientemente comunicados à direção (gráfico nº 21). 

Ainda impera nos dias de hoje a ideia errónea de que é necessário delegar sempre. Se 

delegar é fundamental para não sobrecarregar o topo, convém não esquecer que as chefias 

devem ter conhecimento do que se desenrola sob a sua supervisão.  

É certo que delegar simplifica, reduz o tempo de espera, coloca as partes num contacto 

mais próximo, mas nem sempre surte o efeito desejado. Por outro lado, os intervenientes no 

processo educativo precisam dum feedback de reforço, de sentirem que são verdadeiramente 

acompanhados por aqueles que determinam os rumos a seguir. Aliado a este fator, pensamos 

que também existe algum receio de se ser inconveniente ou de deixar transparecer algumas 

inseguranças. 

Aqui, compete aos órgãos de gestão mostrarem-se próximos de todos os intervenientes 

e acessíveis, de modo a que estes se sintam à vontade para apresentarem as suas ideias e 

colocaram as suas dúvidas sem quaisquer constrangimentos.  

A compreensão da envolvente escolar não seria possível se não se permitisse a todos os 

intervenientes manifestarem a sua opinião a respeito. 

Um dos elementos que consideramos de não menos importância respeita ao pessoal não 

docente. Em boa verdade, trata-se de sujeitos que diariamente, nas mais variadas tarefas, estão 

em grande proximidade com os docentes e os discentes e apresentam uma perspetiva rica sobre 

o funcionamento das instituições escolares. 

Assim, como não poderia deixar de ser, foi-lhes igualmente aplicado um inquérito de 

que resultaram algumas considerações pertinentes. 

Assim, e quando questionados sobre a sua satisfação com o ambiente escolar, as 

condições de trabalho, a comunicação com a direção (gráfico nº 22), foi notório que há uma 

clara insatisfação ou, pelo menos, não a satisfação expectável, quanto ao ambiente escolar sendo 

que apenas 44% referem possuir as condições básicas para o exercício das suas funções. 

Também no concernente às relações estabelecidas entre si e os órgãos de gestão impera 

a ideia de que estas estão longe de ser as ideais. 
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Ora, estamos em crer que é fundamental que os órgãos de gestão não apenas se 

aproximem do corpo docente, mas dos demais intervenientes no processo educativo sob pena 

de o projeto educativo se ver comprometido. 

Há que repensar práticas e estimular todos, independentemente do seu estatuto, mais ou 

menos elevado, a sentirem-se integrados na escola e a contribuírem para o sucesso da mesma. 

A este respeito, atente-se no gráfico nº 23 que, de certo modo, apresenta a visão do 

pessoal não docente quanto ao reconhecimento de todos os intervenientes da comunidade 

escolar. 

É curioso notar que enquanto os docentes se mostraram relativamente satisfeitos com a 

ação dos órgãos de gestão, o pessoal não docente acredita que estes facilitam aos professores 

os recursos necessários para o bom exercício das suas funções. De igual modo, nas suas 

respostas também evidenciam alguma desmoralização por falta de reconhecimento por parte da 

direção do trabalho que desempenham. 

Por último, e respondendo à questão da distribuição de responsabilidade e de equidade 

laboral (gráfico nº 24), é possível verificar que muito poucos inquiridos consideram poder 

participar efetivamente na elaboração dos projetos educativos, considerando mesmo que o 

tratamento que lhes é dado está longe de ser equitativo. 

Analisando todos estes considerandos, é possível concluir que o papel dos órgãos de 

gestão escolar é crucial para a promoção do sucesso educativo já que estes intervêm em várias 

frentes, devendo ser capazes de dar resposta atempada e cabal a um vasto conjunto de questões 

das quais depende, em boa parte, o pleno funcionamento da escola como um todo. 

Docentes devidamente recompensados, funcionários motivados para operarem cada vez 

melhor, criação de postos de trabalho atrativos e dotados de todos os equipamentos, são aspetos 

subordinados aos órgãos de gestão. Estes, por conseguinte, devem, sempre, ter em consideração 

que a engrenagem escolar é complexa e que a sua força motriz é tanto mais produtiva quanto 

mais se criarem todas as condições tanto físicas como emocionais para o efeito. 

Pese embora o facto de nem todas as respostas ao questionário determinarem a 

existência de se estar em presença da escola ideal, aquela que, potencialmente, providenciaria 

todos as ferramentas para o bom desempenho dos alunos, é possível aferir da análise dos 

gráficos supra que se encontram supridas as condições básicas para um bom desempenho 

escolar já que tanto os docentes como os discentes se mostram relativamente satisfeitos com o 

modo como o agrupamento opera. 

Logo, será possível dizer-se que, tendo em consideração o projeto educativo e o 

regulamento interno do agrupamento bem como os dados fornecidos através da aplicação do 
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inquérito os alunos dispõem de instrumentos que, aplicados em conjunto, são uma mais-valia 

para o seu sucesso enquanto cidadãos e enquanto alunos que começaram o seu percurso escolar 

para mais tarde serem profissionais e adultos capazes para a vida. 
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Conclusão 
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Tal como em qualquer outra empresa, a administração escolar é um empreendimento 

complexo que reclama de todos os atores um esforço conjunto. 

Se atentarmos na sociedade dos nossos dias, é facilmente verificável que as 

organizações, tanto lucrativas como sem fins lucrativos proliferam sendo imprescindível que o 

esforço resulte não de atos isolados, mas antes da cooperação simultânea e adequada de todos 

os membros. 

No concernente ao ambiente escolar, há que ter em consideração que a missão dos 

estabelecimentos de ensino assume um caráter modelador de consciências e ao mesmo tempo 

educativo, extravasando para o meio circundante e implicando-o em tudo que nele é feito. 

Consequentemente é importante que se cimentem todos os aspetos que possam 

contribuir para um bom desempenho de todas as partes já que o todo opera em função do 

indivíduo e o indivíduo em função do todo. 

Ao trabalhar uma parte valiosa da sociedade, o indivíduo ainda enquanto potencial, a 

escola deve promover e permitir que todos contribuam e se sintam necessários em todo o 

processo pois só estando próximo da comunidade, percebendo-a, sabendo quais as necessidades 

mais prementes dos alunos, dos funcionários, dos pais e dos professores se pode falar em 

sucesso educativo. 

Educar deve ser suma responsabilidade conjunta, logo, é crucial que se permita a cada 

um chamar a si parte dessa mesma responsabilidade já que, em nosso entender, qualquer lacuna 

não surge isolada, sendo, antes, resultado, de fatores múltiplos que devem ser percebidos e 

sanados, quando tal se justifique, adequada e atempadamente. 

No agrupamento em apreço, pode dizer-se que há uma notória preocupação com o 

ensino ministrado aos alunos, com os materiais disponibilizados, com a presença dos órgãos de 

gestão quando solicitados, com a vontade de facultar aos seus quadros as ferramentas 

necessárias para uma ótima operacionalização, no entanto, como a escola ideal é aquela que 

não existe, e tendo consciência de que se pode fazer sempre mais e melhor, como sugestão 

referiremos que os órgãos de gestão deveriam indagar com alguma frequência tanto os docentes 

como os funcionários sobre as suas práticas de proximidade de modo a que estes se sintam mais 

estimulados a produzirem bem e a encontrarem na escola o prolongamento das suas casas e um 

espaço de efetivo prazer tanto pessoal como profissional que os faz moverem-se no sentido de 

serem bem-sucedidos e, concomitantemente, contribuírem para o sucesso dos seus alunos que, 

em boa verdade, é o espelho da sociedade de amanhã! 
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Muito, certamente, haverá ainda para ser feito dado que a sociedade é um organismo 

evolutivo e a escola deve acompanhá-lo sempre nas suas práticas organizacionais e educativas. 

As boas práticas pelas quais este agrupamento se pauta refletem-se nos resultados 

académicos dos alunos que o frequentam e nos pareceres por si fornecidos no concernente ao 

tempo que passam na instituição e aos recursos que esta proporciona e sabemos, de antemão, 

que no conjunto, o corpo docente é fulcral para o sucesso educativo e uma boa inserção dos 

sujeitos na sociedade, assim, consideramos que tudo o que possa ser feito em prol de uma 

sociedade melhor começa desde logo na formação e educação das crianças, desde tenra idade, 

algo que julgamos estar presente na missão deste agrupamento e foi conseguido com 

significativo sucesso. 
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I. INQUÉRITO AO CORPO DOCENTE  

 

O presente questionário destina-se ao corpo docente do Agrupamento de Escolas a que 

pertence e está orientado para se proceder à sua apreciação nas seguintes vertentes: efetividade 

da aprendizagem, valorização profissional do corpo docente, instalações e equipamentos, e 

gestão participativa. Todos os dados são confidenciais. Nem a instituição, nem os inquiridos 

serão em momento algum identificados. Muito obrigado pela sua colaboração. 

Por favor responda apontando apena uma das seguintes possibilidades: 1. Discorda 

totalmente 2. Discorda parcialmente 3. Não tem opinião formada 4. Concorda parcialmente 5. 

Concorda totalmente 

A) Efetividade da aprendizagem 

1. Os conteúdos das áreas disciplinares são apresentados pelos 

professores de forma sequencial. 

1..2..3..4..5 

2. Os conteúdos das áreas disciplinares são apresentados pelos 

professores de forma sequencial. 

1..2..3..4..5 

3. Os professores comentam com os alunos os progressos e dificuldades 

no processo de avaliação contínua, assinalando os objetivos que estes 

não conseguiram atingir. 

1..2..3..4..5 

4. Os alunos estão devidamente informados sobre o projeto educativo da 

escola. 

1..2..3..4..5 

5. O ritmo de ensino está ajustado, de forma a atender a cada aluno 

individualmente e a dificuldades de aprendizagem específicas. 

1..2..3..4..5 

6. Os professores têm presentes as necessidades da turma e prestam 

especial atenção aos alunos com dificuldades. 

1..2..3..4..5 
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7. Os objetivos das matérias são explicados aos alunos de forma simples 

e clara. 

1..2..3..4..5 

8. No decurso das aulas, os professores questionam os alunos sobre 

pontos-chave da lição para verificar a sua compreensão e estimular o 

raciocínio. 

1..2..3..4..5 

9. Exercícios, tarefas e testes são corrigidos e devolvidos rapidamente. 1..2..3..4..5 

10. Os docentes recorrem a técnicas de ensino diversificadas, incluindo 

tarefas e deveres individuais, discussão em sala, trabalho em grupos, e 

exercícios. 

1..2..3..4..5 

11. Quando disponíveis, os professores recorrem a materiais interativos. 1..2..3..4..5 

12. Os professores implicam os alunos ativamente nas atividades de sala 

de aula. 

1..2..3..4..5 

13. Os alunos demonstram confiança na escola. 1..2..3..4..5 

14. Os conhecimentos que os alunos recebem respondem ao que esperam 

da escola. 

1..2..3..4..5 

15. Os alunos parecem satisfeitos com a forma como os conteúdos são 

lecionados. 

1..2..3..4..5 

16. São fornecidas aos alunos indicações sobre métodos de estudo e 

orientações profissionais relativas ao seu futuro profissional. 

1..2..3..4..5 

17. Os professores estimulam a curiosidade e a motivação dos alunos 

relacionando o conteúdo das aulas com aspetos do seu dia-a-dia. 

1..2..3..4..5 

18. Os professores fazem elogios e críticas construtivas aos alunos em sala 

de aula. 

1..2..3..4..5 
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19. Os professores instituem elevados padrões de trabalho e de 

comportamento. 

1..2..3..4..5 

20. Os alunos demonstram estar satisfeitos com as atividades 

extracurriculares proporcionadas pela escola. 

1..2..3..4..5 

21. A comunicação entre docente e discente é fácil. 1..2..3..4..5 

22. Dentro da sala de aula, os conflitos são resolvidos com justiça. 1..2..3..4..5 

23. As normas de disciplina existentes favorecem a convivência. 1..2..3..4..5 

24. Há uma clara preocupação, por parte dos professores, em incentivar o 

desenvolvimento de valores. 

1..2..3..4..5 

25. O tempo que os alunos passam na escola é convenientemente utilizado. 1..2..3..4..5 

26. Os professores e o pessoal dirigente referem-se à instituição como um 

espaço onde predomina a atenção e cuidado na sua relação com os 

alunos. 

1..2..3..4..5 

 

 

B) Valorização Profissional do Corpo Docente 

 

1. Os professores possuem as habilitações necessárias para lecionar nos 

diferentes níveis de ensino. 

1..2..3..4..5 

2. Os professores revelam bom domínio da matéria que lecionam (obtém 

qualificação elevada na sua avaliação). 

1..2..3..4..5 

3. Os professores frequentam regularmente cursos de reciclagem. 1..2..3..4..5 

4. O desempenho do professor em sala de aula é sujeito a avaliação. 1..2..3..4..5 
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5. A taxa de mobilidade de professores decresce de ano para ano. 1..2..3..4..5 

6. Grande parte dos professores permanece na escola para além do 

horário letivo. 

1..2..3..4..5 

7. Há um claro comprometimento dos docentes com o projeto educativo 

da escola e com o meio envolvente 

1..2..3..4..5 

 

 

C) Instalações e Equipamentos 

1. A escola está instalada em edifício próprio. 1..2..3..4..5 

2. O edifício e espaços exteriores são atrativos e encontram-se em bom 

estado de conservação. 

1..2..3..4..5 

3. O edifício e espaços exteriores dispõem de água e de outras 

comodidades. 

1..2..3..4..5 

4. A escola possui biblioteca ou sala de leitura. 1..2..3..4..5 

5. A escola possui salas de informática. 1..2..3..4..5 

6. A escola possui ginásio e espaço para a prática de exercício ao ar livre. 1..2..3..4..5 

7. A escola possui um espaço administrativo e de apoio ao professor. 1..2..3..4..5 

8. A escola possui espaços de lazer.  1..2..3..4..5 

9. Os sanitários são em número suficiente e encontram-se em bom 

estado. 

1..2..3..4..5 

10. As salas de aula são em número suficiente para o número de turmas. 1..2..3..4..5 
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11. As salas de aula possuem o tamanho adequado. 1..2..3..4..5 

12. A temperatura e luminosidade das salas de aula são as convenientes. 1..2..3..4..5 

13. Todos os alunos dispõem de carteira individual quando tal se justifica. 1..2..3..4..5 

14. O professor dispõe duma secretária própria. 1..2..3..4..5 

15. Professores e alunos dispõem de materiais adequados que possibilitam 

a feitura de atividades diversificadas em sala de aula. 

1..2..3..4..5 
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D) Gestão Participativa 

 

1. Os órgãos de direção escolar apresentam funções e atribuições bem 

definidas. 

1..2..3..4..5 

2. Os órgãos de direção operam permanentemente. 1..2..3..4..5 

3. O gestor e os professores tomam decisões conjuntas no que respeita ao 

calendário escolar, livros adotados e outros materiais a usar. 

1..2..3..4..5 

4. A escola estabelece os objetivos, metas, estratégias e planos de ação 

de modo colaborativo. 

1..2..3..4..5 

5. Quando os professores apresentam um projeto inovador, a Equipa de 

Direção apoia a sua realização. 

1..2..3..4..5 

6. A escola dispõe de critérios para determinar a eficácia escolar. 1..2..3..4..5 

7. A escola dispõe de procedimentos administrativos definidos e 

padronizados. 

1..2..3..4..5 

8. Tudo na escola é feito em conformidade com o estipulado nos 

procedimentos. 

1..2..3..4..5 

9. Cada sujeito na escola está informado e capacitado para bem executar 

as suas tarefas. 

1..2..3..4..5 

10. Todos na escola são capazes de calcular e avaliar o resultado do 

seu trabalho. 

1..2..3..4..5 

11. As atividades e processos desenvolvidos na escola são 

documentados e otimizados. 

1..2..3..4..5 
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12. A informação circula de forma adequada e correta entre os diversos 

setores escolares. 

1..2..3..4..5 

13. Os problemas que surgem são comunicados à direção. 1..2..3..4..5 
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2) INQUÉRITO AOS ALUNOS  

 

O presente questionário destina-se aos alunos do Agrupamento de Escolas a que 

pertence e está orientado para se proceder à sua apreciação nas seguintes vertentes: aquisição 

de competências e grau de satisfação com a escola. Todos os dados são confidenciais. Nem a 

instituição, nem os inquiridos serão em momento algum identificados. Muito obrigado pela sua 

colaboração. 

 

Por favor responda apontando apena uma das seguintes possibilidades: 1. Discorda 

totalmente 2. Discorda parcialmente 3. Não tem opinião formada 4. Concorda parcialmente 5. 

Concorda totalmente 

 

A) Dados Pessoais 

Ano Letivo _____________ Sexo ________________ 

Idade____________________ 

Ano de Escolaridade

 _____________________________________________________ 

 

B) Aquisição de competências e Grau de Satisfação com a Escola  

 

1) Aquisição de Competências 

1. Os professores apresentam os conteúdos das áreas disciplinares aos 

alunos de forma sequencial. 

1..2..3..4..5 

2. Os professores comentam com os alunos os progressos e dificuldades 

no processo de avaliação contínua, assinalando os objetivos que estes 

não conseguiram atingir. 

1..2..3..4..5 
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3. Os alunos estão devidamente informados sobre o projeto educativo da 

escola. 

1..2..3..4..5 

4. O ritmo de ensino está ajustado, de forma a atender a cada aluno 

individualmente e a dificuldades de aprendizagem específicas. 

1..2..3..4..5 

5. Os professores têm presentes as necessidades da turma e prestam 

especial atenção aos alunos com dificuldades. 

1..2..3..4..5 

6. Os objetivos das matérias são explicados aos alunos de forma simples 

e clara. 

1..2..3..4..5 

7. No decurso das aulas, os professores questionam os alunos sobre 

pontos-chave da lição para verificar a sua compreensão e estimular o 

raciocínio. 

1..2..3..4..5 

8. Exercícios, tarefas e testes são corrigidos e devolvidos rapidamente. 1..2..3..4..5 

9. Os docentes recorrem a técnicas de ensino diversificadas, incluindo 

tarefas e deveres individuais, discussão em sala, trabalho em grupos, e 

exercícios. 

1..2..3..4..5 

10. Quando disponíveis, os professores recorrem a materiais interativos. 1..2..3..4..5 

11. Os professores implicam os alunos ativamente nas atividades de sala 

de aula. 

1..2..3..4..5 

12. Os alunos demonstram confiança na escola. 1..2..3..4..5 

13. Os conhecimentos que os alunos recebem respondem ao que esperam 

da escola. 

1..2..3..4..5 

14. Os alunos parecem satisfeitos com a forma como os conteúdos são 

lecionados. 

1..2..3..4..5 
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15. São fornecidas aos alunos indicações sobre métodos de estudo e 

orientações profissionais relativas ao seu futuro profissional. 

1..2..3..4..5 

16. Os professores estimulam a curiosidade e a motivação dos alunos 

relacionando o conteúdo das aulas com aspetos do seu dia-a-dia. 

1..2..3..4..5 

17. Os professores fazem elogios e críticas construtivas aos alunos em sala 

de aula. 

1..2..3..4..5 

18. Os professores instituem elevados padrões de trabalho e de 

comportamento. 

1..2..3..4..5 

19. Os alunos demonstram estar satisfeitos com as atividades 

extracurriculares proporcionadas pela escola. 

1..2..3..4..5 

20. A comunicação entre docente e discente é fácil. 1..2..3..4..5 

21. Dentro da sala de aula, os conflitos são resolvidos com justiça. 1..2..3..4..5 

22. As normas de disciplina existentes favorecem a convivência. 1..2..3..4..5 

23. Há uma clara preocupação, por parte dos professores, em incentivar o 

desenvolvimento de valores. 

1..2..3..4..5 

 

 

2) Grau de Satisfação com a Escola 

1. A escola está instalada em edifício próprio. 1..2..3..4..5 

2. O edifício e espaços exteriores são atrativos e encontram-se em bom 

estado de conservação. 

1..2..3..4..5 

3. O edifício e espaços exteriores dispõem de água e de outras 

comodidades. 

1..2..3..4..5 
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4. A escola possui biblioteca ou sala de leitura. 1..2..3..4..5 

5. A escola possui salas de informática. 1..2..3..4..5 

6. A escola possui ginásio e espaço para a prática de exercício ao ar 

livre. 

1..2..3..4..5 

7. A escola possui um espaço administrativo e de apoio ao professor. 1..2..3..4..5 

8. A escola possui espaços de lazer suficientes. 1..2..3..4..5 

9. Os sanitários são em número suficiente e encontram-se em bom 

estado. 

1..2..3..4..5 

10. As salas de aula possuem o tamanho adequado. 1..2..3..4..5 

11. A temperatura e luminosidade das salas de aula são as convenientes. 

12. Todos os alunos dispõem e carteira individual quando tal se justifica. 

1..2..3..4..5 

13. O professor dispõe duma secretária própria. 1..2..3..4..5 

14. Professores e alunos dispõem de materiais adequados que 

possibilitam a feitura de atividades diversificadas em sala de aula. 

1..2..3..4..5 

15. Existe uma boa relação entre os alunos e os funcionários. 1..2..3..4..5 

16. Existe uma boa relação entre os alunos e os órgãos de gestão da 

escola. 

1..2..3..4..5 

17. Sempre que surge algum problema ou dúvida sou prontamente 

esclarecido tanto por professores como pelos órgãos administrativos. 

1..2..3..4..5 

18. Se pudesse eleger a escola que desejo frequentar escolheria esta. 1..2..3..4..5 
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3) INQUÉRITO AO PESSOAL NÃO DOCENTE  

 

Este questionário está orientado para conhecer qual é o grau de satisfação profissional 

do corpo não docente do Agrupamento de Escolas a que pertence. Por sua via, obter-se-á 

informação relativa ao funcionamento do mesmo, à relação professor-aluno, às condições de 

trabalho e à disponibilidade de equipamentos e infraestruturas. Todos os dados são 

confidenciais. Nem a instituição, nem os inquiridos serão em momento algum identificados. 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

Por favor responda apontando apena uma das seguintes possibilidades: 1. Discorda 

totalmente 2. Discorda parcialmente 3. Não tem opinião formada 4. Concorda parcialmente 5. 

Concorda totalmente 

 

1. Estou satisfeito com o ambiente e o clima da escola. 1..2..3..4..5 

2. Estou satisfeito com as condições em que realizo as minhas tarefas. 1..2..3..4..5 

3. A comunicação entre o pessoal não docente e a Equipa de Direção é 

fácil. 

1..2..3..4..5 

4. Tomam-se em consideração as necessidades que requerem a 

realização das funções de cada funcionário ou professor. 

1..2..3..4..5 

5. A Equipa de Direção procura facilitar aos professores e funcionários 

os recursos necessários para executar bem o seu trabalho. 

1..2..3..4..5 

6. A Equipa de Direção reconhece o trabalho bem realizado. 1..2..3..4..5 

7. Sinto-me valorizado pela Direção da Escola. 1..2..3..4..5 

8. O estilo de direção facilita o desenvolvimento profissional dos 

professores. 

1..2..3..4..5 
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9. Na distribuição de responsabilidades e tarefas toma-se em conta as 

capacidades profissionais de cada um. 

1..2..3..4..5 

10. Os funcionários podem participar na elaboração dos projetos e planos 

da escola.  

1..2..3..4..5 

11. Recebo um tratamento justo e equitativo por parte da direção da escola.  1..2..3..4..5 

12. A escola preocupa-se com que os novos alunos se integrem bem. 1..2..3..4..5 

13. A escola gere bem os serviços complementares (biblioteca, cantina, 

etc.).  

1..2..3..4..5 

14. A escola gere bem as atividades extraescolares. 1..2..3..4..5 

15. No caso de poder escolher a escola em que gostaria de trabalhar, 

elegeria esta escola.  

1..2..3..4..5 

16. Os alunos demonstram confiança na escola. 1..2..3..4..5 

17. Existe uma boa relação entre os alunos e o pessoal não docente. 1..2..3..4..5 

18. As normas de disciplina existentes favorecem a convivência. 1..2..3..4..5 

19. O tempo passado na escola pelos alunos é de qualidade. 1..2..3..4..5 

 


