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Autoavaliação nas Escolas. 

Da imposição à ação 

RESUMO 
 

A educação em Portugal tem sido objeto de várias reformas em virtude das 

exigências que as mudanças impõem, quer sejam de âmbito social, político ou económico, 

com expressão em toda a Europa. É, neste contexto, que ganham protagonismo as 

Organizações Internacionais, pela pressão que fazem junto dos países membros, no 

sentido da melhoria da qualidade na prestação do serviço educativo, através dos seus 

relatórios que refletem as orientações a seguir. 

Muito embora com um passado não muito longínquo, e com uma implementação 

efetiva longe de estar concretizada, a verdade é que a organização escolar encontra na 

autoavaliação um mecanismo e um instrumento para aferir a qualidade das suas práticas. 

É neste enquadramento que nos propusemos conhecer o modo como os 

agrupamentos de escolas se organizam para a realização da sua autoavaliação. Para o 

efeito, realizámos um trabalho de natureza qualitativa, assente num paradigma 

interpretativo, usando um estudo de multicasos que incidiu sobre catorze agrupamentos 

de escolas/escolas não agrupadas da região do Alto Douro. Recorremos à análise 

documental efetuada a alguns documentos estruturantes destas organizações, 

nomeadamente aos Projetos Educativos, Relatórios das Equipas de Autoavaliação e de 

Avaliação Externa das Escolas e Planos de Melhoria; e entrevistas realizadas aos diretores, 

como técnicas preferenciais de recolha de dados. Para a análise de conteúdo fizemos uso 

do programa informático Maxqda.12.3.1., aplicação universal para sistemas operativos 

Windows, que nos permitiu categorizar informações relevantes em grupos, facilitando a 

sua leitura, organização e interpretação.   

Foi possível concluir que, se por um lado a existência das EAA nas escolas é uma 

realidade inegável, a sua operacionalização nem sempre é fácil devido aos 

constrangimentos que cada uma delas enfrenta no seu dia-a-dia, nomeadamente a 

constituição das equipas, devido à instabilidade do corpo docente e à dificuldade na 

atribuição de horários comuns para reuniões em conjunto. Numa equipa onde a nomeação 

dos seus elementos é feita priorizando o perfil, a competência, a experiência e a 



disponibilidade, a utilização do modelo CAF é, numa maior ou menor escala, utilizada 

para operacionalizar este processo.  

De uma forma geral, foi possível concluir que as escolas usam da sua autonomia 

para traçar um caminho que lhes permita ser o mais apropriado para a concretização do 

processo de autoavaliação. 

 

 

Palavras-chave: Organização escolar, qualidade, avaliação externa, autoavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



School Self-Evaluation 

From Imposition to Action 
 

Abstract 

 

Education in Portugal has undergone a number of reforms owing to the demands 

that changes impose; these changes may be social, political or economic and are taking 

place all across Europe. It is in this context that international organisations gain a foothold 

through the pressure that they exert on the member countries. This pressure aims to 

improve the quality in the provision of educational services, through reports, which reflect 

the guidelines to be followed. 

Although school self-evaluation is still recent and its implementation is still far 

from being successful, it is a very valid tool for schools to use to improve their teaching 

practices. 

It is in this framework that we aim to find out how schools set about carrying out 

their self-evaluation. We, therefore, performed a qualitative study based on an 

interpretative paradigm using a multi-case study that focused on fourteen schools in the 

Alto Douro region. We used documentary analysis on educational projects, reports 

provided by the self-evaluation teams and external evaluation of schools, and 

improvement plans, as well as, interviews conducted with the school directors. For 

content analysis we used Maxqda.12.3.1, for Windows, which allowed us to categorise 

relevant information into groups, facilitating their reading, organisation and interpretation. 

  It was possible to conclude that although self-evaluation of schools is an 

undeniable reality; its implementation is not always easy, due to the constraints faced 

every day, namely composing teams with teaching staff instability and difficulty in 

assigning common timetables for joint meetings. The CAF model is used to a greater or 

lesser extent in implementing the process of selecting the team members chosen 

according to their profiles, competence, experience, and availability. 

Generally speaking, it was possible to conclude that schools use their autonomy 

to find the most appropriate ways to carry out their self-evaluation process. 

 

 

Key words: School organisation, quality, external evaluation, self-evaluation. 



Autoevaluación en las escuelas. 

De la imposición a la acción. 

 

 

RESUMEN 

 

La educación en Portugal ha sido objeto de varias reformas en virtud de las 

exigências que los câmbios imponen, sean de âmbito social, político o económico, com 

expresión en toda la Europa. Es, en este contexto, que ganan protagonismo a las 

Organizaciones Internacionales, por la presión que hacen ante los países miembros, en el 

sentido de la mejora de la calidad en la prestación del servicio educativo, a través de sus 

informes que reflejan las orientaciones a seguir. 

 Aunque con un pasado no muy lejano, y con una implementación efectiva lejos 

de estar concretada, la verdad es que la organización escolar encuentra en la 

autoevaluación un mecanismo y un instrumento para medir la calidad de sus prácticas. 

 Es, en este marco, que nos propusimos conocer el modo como las agrupaciones 

de escuelas se organizan para la realización de su autoevaluación. Para ello, realizamos 

un trabajo de naturaleza cualitativa, basado en un paradigma interpretativo, utilizando un 

estudio de multicasos que incidió sobre catorce agrupaciones de escuelas o escuelas no 

agrupadas de la región del Alto Duero. Recurrimos al análisis documental efectuado a 

algunos documentos estructurantes de las agrupaciones de escuelas o escuelas no 

agrupadas, en particular a los Proyectos Educativos, Informes de los Equipos de 

Autoevaluación y de Evaluación externa de las Escuelas y Planes de mejora; y entrevistas 

realizadas a los directores, como técnicas preferentes de recogida de datos. Para el análisis 

de contenido hicimos uso del programa informático Maxqda.12.3.1., Aplicación universal 

para sistemas operativos Windows, que nos permitió categorizar informaciones 

relevantes en grupos, facilitando su lectura, organización e interpretación. 

 Es posible concluir que, si por un lado la existencia de las EAA en las escuelas 

es una realidad innegable, su operacionalización no siempre es fácil debido a las 

limitaciones que cada una de ellas enfrenta en su día a día, en particular la constitución 

de los equipos, debido a la inestabilidad del cuerpo docente ya la dificultad en la 

asignación de horarios comunes para reuniones en conjunto. En un equipo donde el 



nombramiento de sus elementos se hace priorizando el perfil, la competencia, la 

experiencia y la disponibilidad, la utilización del modelo CAF es, en una mayor o menor 

escala, utilizada para operacionalizar este proceso. 

 En general, es posible concluir que las escuelas utilizan su autonomía para trazar 

un camino que les permita ser el más apropiado para la concreción del proceso de 

autoevaluación. 

 

 

Palabras clave: Organización escolar, calidad, evaluación externa, autoevaluación 
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Nas últimas décadas, Portugal, como membro da União Europeia, tem conhecido uma 

nova realidade educativa, em virtude da tónica colocada na qualidade que os organismos 

internacionais tão bem têm proclamado e que se expressam nas suas sugestões/orientações em 

resultado dos estudos que realizam, levando a que os países membros encetem um sério 

esforço no sentido de responderem a tais solicitações. 

Com efeito, cada vez mais as escolas sofrem a influência de fatores internos e externos 

que condicionam o seu desempenho, pelo que a sua avaliação, quer seja interna ou externa, é 

um dos temas mais atuais devido à importância que assumem. A avaliação externa, atividade 

desenvolvida pela Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) pode ser percecionada como 

um dos momentos mais relevantes, durante a última década, por ter potenciado uma imagem 

de escola para o exterior, ao mesmo tempo que a incita a ser capaz de responder, o mais 

cabalmente possível, às exigências inclusas nos domínios considerados no âmbito da dita 

atividade. Por isso, não é estranho que a avaliação dos domínios dos resultados, da prestação 

de serviço educativo e da liderança e gestão assuma importância, ao mesmo tempo que vai 

conferindo relevo à avaliação interna/autoavaliação.  

A autoavaliação foi ganhando a sua importância nos normativos aprovados pela tutela, 

na qual salientámos a Lei nº 46/86, de 14 de Outubro, que começou por atribuir à inspeção da 

o Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, que a escola ganha um papel central das políticas 

educativas ao ver reconhecida a sua capacidade de avaliar o seu funcionamento e organização 

conciliando o seu processo de construção da autonomia e o de avaliação, resultando numa 

prestação de contas. Mais tarde com os Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril é reforçada 

uma lógica de autonomia, de prestação de contas e de avaliação. No entanto, é com a 

regulamentação da Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro que a avaliação interna/autoavaliação, 

passa a ser percebida de forma efetiva como um instrumento ao serviço da melhoria das 

organizações escolares e, nesse sentido, deve promover a participação de diferentes atores 

educativos. A justificar este envolvimento/participação, a ideia de que no horizonte não está 

somente a melhoria de cada um de per si, mas o progressivo aumento da melhoria de todo um 

coletivo que trabalha para o mesmo fim. Esta cultura avaliativa passaria a ver a sua 

importância reforçada pela autoavaliação, primeiramente sugerida e, mais tarde, imposta pela 

tutela. 

Assim, não parece estranho que, para nós enquanto profissionais da educação, a 

problemática da avaliação, pelas mudanças operadas na dinâmica organizacional, em virtude 



dos seus resultados/conclusões, nos despertasse interesse. Este facto, aliado à sua 

problematização em sede do processo de doutoramento foram essenciais para a escolha do 

nosso objeto de estudo. 

Conscientes da sua importância, também somos colocados perante a evidência prática 

de que, muito embora a autoavaliação esteja regulamentada há duas décadas, ainda existem 

dúvidas sobre como concretizar o processo. As reflexões em torno desta problemática 

permitiram gerar um processo de investigação cujo propósito primeiro será conhecer como é 

que os agrupamentos de escola/escolas não agrupadas se organizam no âmbito da 

autoavaliação, propósito que se confunde com a nossa pergunta de partida e que nos obrigou 

a outros questionamentos, por forma a obtermos um conhecimento o mais possível abrangente 

sobre a questão da autoavaliação. Elencámos alguns pressupostos passíveis de serem 

validados ou infirmados no final da nossa investigação, nomeadamente: 1  As ações 

delineadas são mais respostas às imposições legais do que uma iniciativa interna; pressuposto 

2  A formação da EAA não cumpre com objetivos claros; pressuposto 3  A EAA vai tendo 

formação na área; pressuposto 4  A EAA nem sempre trabalha dde forma regular e articulada; 

pressuposto 5  A principal tarefa da EAA é a de monitorização; pressuposto 6  As EAA 

utilizam, na sua maioria, o Modelo CAF e pressuposto 7  A principal prioridade das EAA é 

a promoção do sucesso educativo. 

O trabalho realizado é composto por cinco capítulos, distribuídos por duas partes, 

sendo que no primeiro capítulo abordámos as políticas educativas em Portugal e o seu 

cruzamento com as políticas educativas internacionais que, nos relatórios que produzem com 

alguma periocidade, sugerem orientações aos países membros por forma a melhorar a 

qualidade das escolas e, consequentemente, a qualidade dos sistemas educativos através dos 

resultados escolares dos alunos. Cabe a cada estado-membro orientar as suas políticas 

educativas com as ferramentas de que dispõe e criar as que considerar mais importantes para 

alcançar os objetivos propostos. 

Efetuámos, ainda, uma genealogia sumária sobre o conceito de qualidade, pelo que 

fizemos uma breve incursão histórica descobrindo os vários significados que poderá conter, o 

que permitiu a sua desconstrução e a sua conotação ora mais empresarial, ora mais educacional. 

No segundo capítulo, e seguindo a mesma linha de pensamento, fizemos uma resenha 

histórica do conceito de avaliação, que em conjunto com o seu enquadramento político-

normativo nos permitiu um enquadramento nas suas dimensões e modalidades. No que à 

avaliação diz respeito, a tutela desenvolveu algumas atividades/projeto, a saber o Observatório 



da Qualidade da Escola (1992-1999), Projeto Qualidade XXI (1999-2002), Programa 

Avaliação Integrada das Escolas (1999-2002), Projeto Melhorar a Qualidade (2000-2004), 

Projeto AVES  Avaliação de Escolas Secundárias (início em 2000), pretendendo promover 

a autoavaliação. No entanto, é com a Avaliação Externa de Escolas que a autoavaliação tem 

assumido um protagonismo cada vez mais evidente, sendo que no atual ciclo de avaliação de 

escolas arrecada um domínio próprio. É mediante a autonomia de que cada escola dispõe, que 

o seu processo de autoavaliação é delineado tendo em conta os recursos existentes. Para 

melhor compreendermos esta nova realidade, no terceiro capítulo, procedemos a um elencar 

de instrumentos já existentes que já foram, ou ainda estão a ser, utilizados, primeiramente a 

nível empresarial e, atualmente, transportados e adaptados à realidade escolar, como é o caso 

da Organização Internacional de Padronização (ISO), da Balanced Scorecard (BSC), da 

European Foundation for Quality Management (EFQM) e do Common Assessment 

Framework ou Estrutura Comum de Avaliação (CAF). 

A segunda parte, dedicada ao trabalho empírico, inicia-se com o quarto capítulo que 

fundamenta e justifica a nossa opção metodológica. Utilizámos um estudo multicasos, assim 

designado por termos utilizado catorze escolas/agrupamento de escolas, para os quais 

utilizámos a terminologia de Unidade Orgânica (UO), enquadrada num paradigma 

interpretativo. Realizamos análise documental a alguns dos documentos escritos estruturantes 

elaborados pelas e sobre as escolas  projetos educativos, relatórios das equipas de 

autoavaliação e de avaliação externa das escolas e planos de melhoria  e entrevistas 

semiestruturadas, nas quais privilegiámos, como nossos interlocutores, os seus diretores, uma 

vez que são os atores educativos que detêm legitimidade para 

-lei nº 75/2008, de 22 de Abril, artº 29º, 

-Lei, 

nº 137/2012, artº 18º). A triangulação de dados recolhidos foi objeto de uma categorização 

auxiliada pela aplicação informática MAXQDA 12.3.1. facilitando a sua análise de conteúdo. 

No quinto e último capítulo procedemos a uma apresentação e análise dos resultados 

à custa do cruzamento de dados obtidos a partir das cinco categorias e das dezanove 

subcategorias definidas para a análise aos documentos estruturantes e às entrevistas efetuadas.  

As considerações finais proporcionam uma visão holística do trabalho desenvolvido 

como resultado de um estudo de multicasos, onde estão, ainda, descritas as suas limitações e 

perspetivas de futuros estudos no que à autoavaliação diz respeito. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS E QUALIDADE 

 



A ideologia neoliberal tem ganho grande adesão e simpatia, tanto por parte dos políticos 

como da opinião pública nacional e internacional. A modernização do País e, 

consequentemente, da Educação, leva a que os atores educativos se adaptem a uma nova 

realidade procurando a eficácia e a eficiência das medidas que adotam para uma escola que 

pretende dar resposta a pais/encarregados de educação, alunos e comunidade em geral. 

Não é estranho, por isso, que o conceito de qualidade passe a ter protagonismo efetivo, 

sendo que a sua concetualização nos coloca perante diferentes significados de acordo com o 

contexto e com os objetivos que serve. 

 

 

 

1. Políticas Educativas em Portugal 

 

Nos primeiros séculos do cristianismo a instrução estava restringida, quase 

exclusivamente, aos membros da Igreja que organizavam centros de estudo e de meditação 

que mais tarde viria a ser ministrada em mosteiros criados para o efeito (Fonseca, 2010). Já 

no século XVII o ensino passaria a ser alargado a todos os cidadãos e não só a filhos de pais 

economicamente favorecidos. No entanto, só mais tardiamente, o conceito de obrigatoriedade 

surge pela primeira vez em Portugal, na Carta Constitucional de 1826, que instituía a 

frequência da Instrução Primária entre os direitos civis e políticos para todos os cidadãos 

portugueses. Esta obrigatoriedade é reforçada pelo Decreto de 15 de Novembro de 1836 

Todos os pais de familias tem rigorosa 

obrigação de facilitarem a seus 

não cumprimento e, por 

próprios Professores empregarão todos os meios prudentes de persuadir ao cumprimento desta 

pretendida. Em 1844 é criado o Conselho Superior de Instrução Pública, com a entrada em 

vigor do Decreto de 20 de Setembro emanado do governo de António Bernardo da Costa 

Cabral. Aí se definiram objetivos de Direção e Inspeção para as três secções de ensino: 

primário, secundário e superior (artºs 115º a 164º). Contudo, o analfabetismo continuava e 

mantinha-se o procedimento, por parte dos pais, de não enviarem os seus filhos à escola. 

A proclamação da República, a 5 de outubro de 1910, veio apostar no conhecimento e, 

consequentemente, na Educação. O Estado passa a ter influência na Educação dos seus jovens 



que, em conjunto com os professores, eram vistos como elementos fundamentais para o 

progresso do povo. Porém, a falta de preparação científica dos professores, o número 

insuficiente de escolas primárias e o analfabetismo eram preocupações de um Estado que se 

mostrava apreensivo com a qualidade da Educação. Para combater estes constrangimentos a 

Constituição de 1911 contemplava a instrução oficial e livre para todas as crianças e a 

obrigatoriedade do ensino básico para crianças dos sete aos dez anos de idade. Para uma 

resposta mais efetiva aos problemas diagnosticados o Estado passou a confiar aos municípios 

a organização e a supervisão da instrução primária, descentralizando o poder central. 

Após o golpe de estado de 1926, que resultou na instauração do regime ditatorial no 

nosso país, é elaborada a Constituição de 1933 que reforça os conceitos de obrigatoriedade da 

educação e instrução mencionada no 

rtº 43º). É neste contexto que 

Salazar dá especial relevo aos valores Deus, Pátria e Família. O período salazarista é rico em 

reformas educativas que expressam o controlo sobre o sistema educativo, em geral e sobre os 

professores, em particular (Ferreira, 2005). Exerce-se um grande controlo sobre os programas, 

passando a existir uma uniformização curricular, e sobre os manuais utilizados, após uma 

manipulação ideológica e política, são extintas as escolas móveis e instituídas escolas 

incompletas (três classes), Castro (2010) considera que, neste período, se assistiu ao 

desaparecimento da escola tal como tinha sido pensada na 1ª República. Este retrocesso nas 

políticas educativas vigentes só viria a ganhar um novo fôlego com as ideias defendidas por 

Veiga Simão que propunha uma remodelação do sistema global de ensino com um quadro de 

referência amplo e organicamente articulado. É na década de 60 que o Sistema Educativo 

Português é sujeito a um movimento reformista com a Lei nº 5/73 onde se pretendem 

alterações significativas no plano do ensino básico denotando-se uma vontade política de 

modernização. Esta passou a ser conhecida pela Reforma Veiga Simão que já anteriormente 

tinha legislado sobre a importância dos apoios sociais numa escolaridade básica universal e 

gratuita (criando o IASE) através do Decreto-Lei nº 178/71, de 30 de Junho. Considerada 

como uma das mais importantes, a nova estrutura permitiu o alargamento da escolaridade a 

todos os graus de ensino. A escolaridade obrigatória passou a ser de oito anos distribuídos por 

dois ciclos: 4 anos de Ensino Primário e os outros quatro anos no Ensino Preparatório. A 

Telescola levava o ensino às localidades onde não existia o ensino preparatório e a educação 

pré-escolar passou a ser parte integrante do Sistema Educativo oficial, tendo-se dado início à 



formação de educadoras, começando a funcionar duas escolas, uma em Viana do Castelo e 

outra em Coimbra.  

Esta reforma foi levada a cabo devido às pressões externas, à Guerra de Ultramar, à 

ação da Fundação Calouste Gulbenkian e às reivindicações dos militares que pretendiam uma 

melhoria no apoio social dos seus filhos, com o intuito de apaziguar uma contestação a nível 

interno e externo que emergia nessa altura (Felgueiras, 2006). 

A revolução dos cravos a 25 de Abril de 1974 trouxe algumas alterações para o regime 

político em Portugal e, consequentemente, para a educação. Foi nesta altura que sobressaíram 

havendo a necessidade de se publicar o Despacho Ministerial nº 24/A/74, de 2 de setembro, 

para aprovar os novos programas para o ensino básico e propondo uma nova organização 

pedagógica. As mudanças educativas surgiram num contexto de instabilidade, transformação 

e reconstrução social. A forma como é feita a transição de um regime de ditadura para um 

novo sistema, que se pretendia democrático, trouxe algumas indefinições nos mais variados 

níveis, incluindo a educação. 

O período de 1974 a 1976 foi de grande instabilidade política e social não permitindo 

reformas de fundo. Foram muitos os normativos produzidos, no entanto, as tentativas de 

democratização não surtiram efeito pois, tal como estava expresso no I Programa de Governo 

Constitucional (GC), -se processos autocráticos e gestão, continuava-se um 

apertado controlo ideológico, utilizavam-se medidas policiais arbitrárias e, sobretudo, não se 

dava qualquer passo significativo no sentido da efectiva participação dos professores e dos 

alunos na elaboração e aplicação da política educaci

local, foi proposta a extinção da Junta Nacional da Educação tendo sido criada, em sua 

substituição, um Conselho Nacional para a Educação e Ciência e a criação de Delegados 

Distritais para a Educação. Foi, ainda, dada prioridade à formação dos Professores, medida 

esta que teve continuidade nos dois governos seguintes. Estas medidas eram reveladoras de 

uma aposta na melhoria da qualidade educativa, adequadas às novas condições de vida social, 

cultural e tecnológica (GC3, 1978).  

O quarto Governo Constitucional propôs-se criar medidas e ações que visassem o 

 (GC4, 1978:59). 

É neste programa de governo que se solicita uma monitorização da eficiência da educação 

com a utilização de indicadores convenientes e a eficácia do sistema educativo tem de 



 1978:59). Esta 

monitorização seria dada a conhecer de forma pormenorizada e frequente. 

Para dar seguimento às medidas propostas pelos quatro primeiros Governos 

Constitucionais, que compreendeu um período de dois anos, salientamos o Decreto-Lei nº 

679-A/76, de 23 de Outubro que regulamentava a gestão das escolas; a Constituição 

Portuguesa de 1976; o Decreto-Lei nº 5/77, de 5 de Janeiro, que revoga disposições dos 

Decretos-Leis nºs 46051, de 28 de Novembro de 1964, 47827, de 1 de Agosto de 1967, e 

48357, de 27 de Abril de 1968, referentes ao limite de idade de admissão na administração 

pública; o Decreto-Lei n.º 538/79, de 31 de Dezembro, que assegura um efetivo cumprimento 

da escolaridade obrigatória relativamente a todas as crianças portuguesas; o Despacho 

Normativo nº 134/77, de 20 de Outubro, que extinguia as estruturas concelhias ou de Zonas 

de escolas e o Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro, que aprovou o estatuto dos jardins-

de-infância do sistema público de educação pré-escolar. No que concerne à Constituição de 

1976, esta comtempla, para além da gratuitidade e obrigatoriedade do ensino (artº 74º, ponto 

3, alínea a), o Estado incumbe-se de criar uma rede de estabelecimentos oficiais que cubra as 

necessidades da população (artº 75º, ponto 1) e propõe-se fiscalizar o ensino particular 

supletivo do ensino público (artº 75º, ponto 2). 

No programa do sexto Governo Constitucional foi proposta a criação do Conselho 

Nacional da Educação como sendo um órgão superior de reformulação e consulta no domínio 

da política educativa, através do qual se ouvirão formalmente os principais interessados no 

processo educat  só viria a verificar-se no programa de governo 

seguinte. 

Em 1984, a publicação do Decreto-Lei nº 301/84 tem como objetivo (1) reforçar o 

cumprimento da escolaridade; (2) definir os deveres dos Encarregados de Educação (deveres 

de matrícula e de frequência dos seus educandos) e dos alunos (frequência do ensino básico 

até aos 14 anos, obter aproveitamento e não desistir da escolaridades); (3) assegurar a isenção 

de propinas e de imposto do selo por parte do estado e (4) facultar o seguro escolar bem como 

instalações escolares adequadas. Os princípios da obrigatoriedade e da gratuitidade do ensino, 

preconizados pela Constituição Portuguesa de 1976, são novamente evidenciados na Lei nº 

46/86, denominada de Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE). É no 10º Governo 

constitucional e pela mão do Ministro da Educação, João de Deus Pinheiro, que é aprovado 

este normativo que regulamenta o Sistema Educativo Português e que trata, também, da 

regulamentação da avaliação das escolas em Portugal. No artº 49º pode ler- o sistema 



educativo deve ser objecto de avaliação continuada, que deve ter em conta os aspectos 

educativos e pedagógicos, psicológicos e sociológicos, organizacionais, económicos e 

financeiros e ainda os de natureza político-administrativa e cultural

quem, por direito, caberia essa tarefa.

A década de oitenta expressa uma grande preocupação com a avaliação das escolas em 

Portugal em consonância com as políticas educativas internacionais. Pretendia-se um maior 

controlo sobre o processo de ensino e aprendizagem com o propósito de implementar a 

competitividade entre as escolas e a sua autonomia. 

É com a aprovação deste normativo que se estabelece o quadro geral do sistema 

educativo fazendo referência, no ponto 5, capítulo I, artº 1º, que a sua coordenação estará a 

 

Cabe à administração central as funções de coordenar e avaliar a execução das medidas 

políticas que serão desenvolvidas de forma descentralizada ou desconcentrada, como se pode 

verificar no artigo 44º, alínea b), realçando, desta forma, a importância da avaliação como 

forma de garantir a necessária qualidade do ensino e a tentativa de uma crescente autonomia 

das escolas. Objeto de uma avaliação continuada, o normativo refere, no artigo 49º, no ponto 

1, que o sistema educativo deve ser avali

psicológicos e sociológicos, organizacionais, económicos e financeiros e ainda os de natureza 

político-  

A LBSE veio, ainda, consagrar linhas de ação relevantes, nomeadamente a investigação 

em educação 

as estatísticas da educação 

 (artº 51º, ponto 1) e as estruturas de 

apoio 

para o efeito, à inspeção da educação, como 

para o ensino foram sendo aplicadas ao longo dos tempos e, ainda hoje, é um normativo cujos 

princípios se encontram atuais e servem de suporte para a legislação em vigor. A promoção 

da igualdade de acesso ao ensino trouxe um ensino massificado, contrariando o existente, 

destinado às elites, a sua organização e currículo mais flexíveis para ir de encontro às 

necessidades dos alunos, que deixaram de ser conformados e passivos para serem mais 



informados, responsáveis, autónomos e atentos a uma escola mais criativa, empreendedora e 

aberta ao exterior.  

 

 A escola antes da LBSE A escola que a LBSE propunha 

Função social Discriminatória, seletiva Promotora de igualdade de acesso e sucesso 
escolar. 

Ensino Ensino de elites. Ensino de massas (para todos). 

Organização Burocrática, rígida e com estruturas 
desarticuladas. 

Flexível, adaptada, diversificada e com 
estruturas coerentes e congruentes. 

Currículo Centrado nos conteúdos cognitivos, 
no professor e no ensino. 

Centrado no aluno, e nos processos de 
ensino aprendizagem. 

Professor Transmissor de saber, conformado, 
dependente, autoritário e fechado. 

Criativo, crítico, dinâmico e aberto. 

Aluno Conformado, dependente, apático, 
passivo e obediente. 

Responsável, autónomo, criativo, 
participante, ativo e aberto. 

Função da Escola Instrutiva, seletiva e transmissora do 
saber académico. 

Socializadora, construtora, e valorizadora 
de vários tipos de saber. 

Autonomia Dependente, não responsável, 
passiva, fechada e socialmente 
isolada. 

Autónoma, responsável, criativa, 
empreendedora, participada e aberta. 

 
Tabela 1: Principais mudanças sugeridas pela LBSE 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

É, ainda, no programa do 10º Governo Constitucional que se pretende promover o 

reforço da 

culturais, não só na vida das escolas como na própria formulação da política educativa do 

 

O programa de governo seguinte propôs uma reforma da administração educacional 

educativa, em ordem à rápida superação de modelo funcionalizado e tecno-burocrático da 

educação em Portugal e à 

(GC11, 1987:67). 

A reforma educativa de 1986 teve o seu seguimento em diversos diplomas orientados 

para uma descentralização e para o reforço da autonomia das escolas. A 3 de Fevereiro de 

1989 é regulamentado o Decreto-Lei nº 43/89 que estabelece o regime jurídico da autonomia 

da escola no plano cultural de iniciativa da própria escola ou em parceria com as entidades 

 em acções de extensão educativa, difusão cultural e 

animação sócio-

orientação e acompanhamento dos alunos, da gestão de espaços e tempos escolares e da 



a autonomia passaria a ser exercida através de  

 

competências nos serviços de admissão de alunos, de exames e de equivalência e nos domínios 

da gestão e formação de pessoal não docente, da gestão dos apoios sócio-educativos e das 

instalações e equipamentos, adoptando procedimentos administrativos que sejam coerentes com 

os objetivos pedagógicos (artº 15º). 

 

Dois anos mais tarde, o 12º Governo Constitucional em gestão defendia que a 

administração e da gestão do sistema educativo, que se orientará por critérios de 

responsabilidade, qualidade e avaliação dos resultados obtidos e visará uma melhor integração 

da escola na  tal, o novo modelo de gestão foi aprovado no 

Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de Maio, estabelecendo-se, pela primeira vez, o diretor executivo 

como órgão unipessoal, contrariando a tradição de colegialidade democrática e dando indícios 

de um novo rumo nas políticas educativas, no que à descentralização e autonomia diziam 

respeito.  

É, ainda, no plano do reforço da autonomia que, em 1996 o Ministro da Educação, 

Eduardo Marçal Grilo, membro do 13º Governo Constitucional, solicita um estudo para a 

execução de um programa de reforço da autonomia das escolas, através do Despacho nº 

130/ME/96, em que foi possível: 

 

- identificar os princípios que deveriam orientar o processo de devolução de competências nos 

domínios pedagógico, administrativo e financeiro às escolas; 

- analisar as implicações que o reforço dos níveis de autonomia das escolas teria no processo 

de descentralização administrativa, na definição das modalidades de organização da oferta 

escolar, na articulação com outros equipamentos e serviços educativos locais, na definição 

das estruturas e modalidades de gestão e no  acompanhamento e avaliação das escolas;  

- propor um programa de execução para o reforço da autonomia das escolas que tivesse em 

conta a diversidade de situações existentes e a necessidade da sua gradualização. 

 

Este estudo foi da responsabilidade do Professor João Barroso que redigiu um relatório 

que incluía, por um lado, um enquadramento teórico e, por outro, a apresentação de propostas 

e estratégias para um reforço da autonomia das escolas. Todavia, é somente no final da década 



de noventa que é aprovado um novo regime de autonomia, administração e gestão das escolas 

com a publicação do Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio que mais tarde sofre algumas 

alterações pela Lei nº 24/99, de 22 de Abril. Com estes normativos a escola ganha o papel 

central das políticas educativas, pois no seu preâmbulo é reconhecida a capacidade destas 

responsabilizando toda a comunidade educativa. Neste sentido, as escolas poderão avaliar o 

seu funcionamento e a sua organização conciliando o seu processo de construção da 

autonomia e o de avaliação, resultando numa prestação de contas. Para tal, este normativo 

projecto educativo da escola e acompanhar e avaliar a sua exec

realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do 

funcionamento da instituição educativa e de lhes dirigir recomendações, com vista ao 

desenvolvimento do projecto educativo e 

10º, ponto 2). Este normativo 

-

(artigo 48º, ponto 3, alínea d). 

É de acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, que é aprovado o regime de 

autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e 

do ensino básico e secundário, pretendendo-se agrupar as escolas em agrupamentos 

(preâmbulo, p. 2342) nas escolas. Este normativo sofre a sua segunda alteração com o 

Decreto-Lei nº 137/2012 onde estão definidos os critérios para a sua constituição:  

 

a) Construção de percursos escolares coerentes e integrados, 

b) Articulação curricular entre níveis e ciclos educativos; 

c) Eficácia e eficiência da gestão dos recursos humanos, pedagógicos e materiais; 

d) Proximidade geográfica; 

e) Dimensão equilibrada e racional. (artº 6º) 

 



É numa lógica de autonomia, de prestação de contas e de avaliação que estes normativos 

se orientam em busca da qualidade da educação, que poderá ser promovida por diferentes 

níveis e atores que perseguem objetivos, interesses e estratégias diferenciadas. Estes poderão 

ser regulados a três níveis: local, nacional e transnacional. A regulação local decorre do 

envolvimento da comunidade educativa que pode agir organizada ou individualmente, 

confrontando lógicas mais verticais (oriundas das regulações transnacional e nacional) e 

horizontais (dos parceiros locais), através da negociação ou da definição autónoma de regras 

(formais e informais). A regulação nacional é essencialmente política ou institucional, 

envolvendo a definição de normas e regras formais por parte das autoridades, nomeadamente 

através de normativos. Tendo por missão estabelecer uma colaboração entre forças científicas, 

sociais, culturais e económicas em prol de consensos concernentes à política educativa, e 

tendo em linha de conta uma das propostas da LBSE, artº 46º, foi criado um órgão 

independente com funções consultivas denominado de Conselho Nacional de Educação 

(CNE). A este órgão compete emitir opiniões, pareceres e recomendações sobre questões 

relacionadas com a educação em Portugal, seja por iniciativa própria ou por solicitação do 

Governo ou da Assembleia da República, sendo esta última a responsável pela eleição do seu 

presidente.  

Criado pelo Decreto-Lei nº 125/82, de 22 de Abril, o CNE vê aprovada a sua estrutura 

orgânica pelo Decreto-Lei nº 125/2011, de 29 de dezembro e mais tarde pelo Decreto-Lei nº 

21/2015, de 3 de fevereiro que, no ponto 1 do artº 3º, enumera as competências deste órgão, 

nomeadamente:  

 

recomendações sobre questões relativas à concretização das políticas nacionais dirigidas ao 

sistema educativo e científico e tecnológico, objetivos e medidas educativas  promover a 

reflexão e o debate com vista à formulação de propostas, no âmbito da sua missão e dos objetivos 

do sistema educativo 

 

Compete, ainda, ao CNE acompanhar a aplicação do disposto na LBSE pois é um órgão 

colegial que funciona em plenário, em comissão coordenadora e em comissões especializadas 

e que poderá solicitar a quaisquer entidades públicas ou privadas os elementos que considerar 

pertinentes para a realização das suas tarefas. 



No seu último relatório editado, sobre o estado da educação em Portugal decorrente 

entre o ano de 1986-2006, este organismo concluía que apesar do investimento público feito 

a vários níveis, nomeadamente no número de docentes e de recursos financeiros per capita 

por aluno, estes não foram profícuos: 

 

em termos gerais, no simples plano estatístico e abstraindo-nos da questão, mais complexa e 

certamente relacionada, da qualidade das aprendizagens, os efeitos potencialmente positivos do 

alargamento dos recursos investidos e da cobertura da população não foram reforçados por um 

aumento da eficiência do sistema, pelo contrário (CNE, 2007:145). 

 

Para além do financiamento o CNE, no seu relatório de 2008, concluiu que  

 

A avaliação e monitorização são peças essenciais para um desenvolvimento sustentado da 

mudança. Em Portugal, temos gerido ao longo dos anos as mudanças de modo pouco consistente. 

Com frequência alteraram-se políticas em curso sem avaliação, assim como muitas das 

mudanças legisladas não se implementam pela pressão das culturas organizacionais e 

profissionais existentes (2008:92). 

 

 

Face a estas conclusões, e visando o propósito da qualidade, este organismo considera 

que seria importante que todos os actores sejam envolvidos no processo de mudança e que 

esta decorra de mecanismos de supervisão nas suas vertentes de monitorização, apoio ao 

desenvolvimento e de formação em co  (2008:92).  

 

 

2. Organismos internacionais ao serviço da qualidade 

 

O Estado foi vendo a sua ação reguladora reforçada ao longo dos tempos. As medidas 

tomadas pelo poder central, sendo direcionada de cima para baixo, não respeitava a autonomia 

das escolas e dos professores, assim como os processos de participação dos atores locais 

(Castro, 2016). No que toca à educação, esta tem sido objeto de uma crescente ação das 

organizações internacionais e reconhece-se hoje que, no quadro da acentuação da globalização, 

a influência dessas organizações na construção e na regulação das políticas públicas de 



educação tem vindo a acentuar-se. As medidas tomadas refletem o cruzamento de várias 

sugestões vindas de organismos transnacionais, nomeadamente do Banco Mundial (BM), da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que, de uma forma 

mais ou menos formal, influenciam o efeito da regulação do Sistema Educativo em Portugal, 

tal como atesta Teodoro quando refere que 

 

as constantes iniciativas, estudos e publicações das organizações internacionais desempenham 

um decisivo papel na normalização das políticas educativas nacionais, estabelecendo uma 

agenda que fixa não apenas as prioridades mas igualmente as formas como os problemas se 

colocam e se equacionam, e que constituem uma forma de fixação de um mandato, mais ou 

menos explícito, conforme a centralidade dos países (2002:63-64). 

 

 A formação da Comunidade Económica Europeia (CEU) em 1957 trouxe algumas 

mudanças nas mais diversas áreas nos países que a constituem, nomeadamente a nível da 

educação e, Portugal, como um dos membros aderentes, viu-se obrigado a seguir as políticas 

educativas definidas por este órgão europeu, em linha com os restantes membros, pois um dos 

objetivos definidos é o de encorajar a cooperação entre os Estados-Membros.  

 Uma das organizações internacionais que influencia a tomada de decisões 

educacionais nos Estados-Membros da União Europeia é a OCDE que surge a 30 de setembro 

de 1961 em substituição da Organização Europeia de Cooperação Económica (OEDE) que 

tinha sido criada em 1948, a seguir à 2ª Guerra Mundial, com vista a promover a cooperação 

entre os países membros. Inicialmente composta por dezoito países europeus e pelo Canadá 

foi integrando novos membros e conta, atualmente, com trinta e quatro países, encontrando-

se estruturada por diferentes departamentos: agricultura, ciência, tecnologia, ambiente, 

desenvolvimento, comércio internacional, assuntos sociais e educação.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Ano de adesão País Membro  País candidato 

à adesão 

1960 

Alemanha Irlanda  
Áustria Islândia  

Rússia 
Bélgica Itália  
Canadá Luxemburgo   

Dinamarca Noruega   
Espanha Portugal  

Países em adesão 
e cooperação 

EUA Reino Unido  
França Suécia  
Grécia Suíça  

Holanda Turquia  
1964 Japão  Brasil 
1969 Finlândia  China 
1971 Austrália  Índia 
1973 Nova Zelândia  Indonésia 
1995 República Checa  Sudáfrica 

1996 
Coreia do Sul Hungria   

Polónia   
2000 Eslováquia   

2010 
Chile Estónia   

Eslovénia Israel   

 

Tabela 2: Países membros da OCDE  
Fonte: Adaptado de Lemos, Valter (2014:39) 

 

 Apesar de promover os princípios de cooperação entre os países participantes e os seus 

programas nacionais de produção para a reconstrução da Europa; de desenvolver o comércio 

intra-europeu reduzindo as tarifas e outras barreiras à expansão do comércio; de estudar a 

viabilidade de criar uma união aduaneira ou área de livre comércio; de estudar a 

multilateralização dos pagamentos e de alcançar condições para uma melhor utilização do 

trabalho (OCDE:site oficial), este organismo, apesar de não ter poder decisório, exerce a sua 

influência sobre as políticas a implementar nos estados membros realizando congressos, 

conferências, seminários e publicações que faz com que a sua credibilidade seja reconhecida 

internacionalmente. O Departamento relativo à Educação avalia as políticas educativas 

desenvolvendo estudos em diferentes países, acompanha a implementação de medidas que 

visam a melhoria dos sistemas educativos e efetua comparação entre os mesmos. Atualmente 

a própria organização afirma ter como objetivo 

 

Promover a ação conjunta de países comprometidos com a democracia e a economia de mercado 

em todo o mundo, no sentido de: apoiar o desenvolvimento económico sustentável; promover o 

emprego; melhorar os níveis de vida; manter a estabilidade financeira; apoiar o desenvolvimento 

económico dos países e contribuir para o crescimento do comércio mundial (OCDE, 2012: 2). 



No que à educação diretamente diz respeito, as políticas educativas assumem um papel 

de primeiro plano na promoção da inclusão e do respeito pela diversidade (OCDE, 2017). Foi 

na reunião nº 3518, realizada em 17 de fevereiro de 2017, onde estavam presentes os 

representantes dos governos dos Estados-Membros, que 

diversidade a fim de alcançar uma educação de elevada q . 

Foi reconhecido que, tal como estipulado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

nº 4 da ONU, no que diz respeito à garantia de uma educação de qualidade, inclusiva e 

equitativa e à promoção de oportunidades, os sistemas de educação dos Estados-Membros 

deverão ter em conta as diferentes necessidades, competências e capacidades de todos os 

aprendentes. Para tal, é necessário um maior apoio aos professores e formadores através das 

políticas educativas e demais esferas políticas e económicas em perfeita colaboração. É nesta 

base de pensamento que os diversos representantes sugerem algumas medidas, das quais 

destacamos: a adoção de uma abordagem escolar mais holística incentivando a participação 

de toda a comunidade escolar em comunhão com a comunidade em geral para se fazer face a 

questões às quais a escola não tem resposta; o apoio a professores, educadores e outro pessoal 

docente na sua motivação e competências, quer emocionais quer sociais, quer na formação 

inicial quer na contínua, criando um corpo docente mais diversificado; o incentivo à 

cooperação entre as escolas, as comunidades locais, as administrações locais e regionais, os 

pais, a família alargada, os intervenientes no domínio da juventude, os parceiros sociais, os 

empregadores e a sociedade civil para reforçar a inclusão; o incentivo a abordagens inovadoras 

e a uma estreita cooperação entre o sector da educação e outros domínios a eles diretamente 

ligados, tais como, a cultura, o desporto, a juventude, o emprego, a proteção civil e a segurança. 

 Em Portugal, a OCDE tem vários órgãos e instâncias representadas no Ministério da 

Educação e Ciência (MEC) que participam em projetos e outras iniciativas no quadro da 

Diretoria da Educação e Aptidões (Directorate for Education and Skills  EDU). Procurando 

a melhoria da educação esta direção procura articular as orientações políticas educativas aos 

setores de governação, tais como, económico, social, emprego, ciência e tecnologia e do 

ambiente através: 

- da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), da Direção Geral 

do Ensino Superior (DGES) e da Secretaria-Geral (SG MEC) o Ministério da Educação (ME) 

participa no Comité de Políticas Educativas (Education Policy Committee  EDPC) que apoia 

os governos no desenvolvimento de políticas eficientes e eficazes para a educação e 



aprendizagem através de recomendações específicas, avaliação de políticas, análises e recolha 

de dados; 

- do Centro para a Investigação e Inovação no Ensino (Center for Educational 

Research and Innovation  CERI) promove o desenvolvimento de atividades inovadoras de 

investigação, reflexão e experimentação tendo em conta as mudanças sociais, económicas e 

culturais que se produzem à escala (inter) nacional; 

 - da Direção Geral da Educação (DGE) pela Rede sobre Educação e Cuidados Infantis 

(Network for the Early Childhood Education and Care - ECEC) promove o desenvolvimento 

de abordagens eficazes e de boas práticas, divulgando e permutando informações, 

identificando novas áreas de estudo e análise, bem como necessidades de novos dados e 

respetivas metodologias de recolha; 

 - do Instituo de Avaliação Educativa (IAVE) a cargo do Programa para a Avaliação 

Internacional de Alunos (Programme for the International Student Assessment - PISA) 

promove o estudo e avaliação das aprendizagens adquiridas pelos alunos de 15 anos num 

conjunto de conhecimentos e aptidões nos domínios da literacia em leitura, em matemática e 

em ciência e noutras áreas pluridisciplinares contempladas no processo de aprendizagem, 

nomeadamente os comportamentos e as atitudes; 

 - da Direção Geral de Estatística da Educação e Ciência  que aplica o Inquérito 

Internacional sobre o Ensino e Aprendizagem (Teaching and Learning International Survey 

 TALIS). Aplicado a professores e escolas são questionadas as condições de trabalho e 

ambientes de aprendizagem, reconhecendo que ensino e professores eficazes constituem a 

chave para alunos com bons resultados; 

 - da Agência para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) que coordena o 

Grupo de Peritos Nacionais sobre o Ensino Vocacional e Formação Profissional (Group of 

National Experts on Vocational Education and Training) com vista à sua reformulação e 

melhoria. Estas ofertas formativas de qualidade não só respondem às atuais necessidades de 

recursos humanos como também os capacita para as constantes mudanças de trabalho; 

 - da Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) que através 

do Programa da OCDE para o Ensino Superior (OECD Higher Education Programme (IMHE) 

reúne professores, investigadores e responsáveis pela gestão do ensino superior para 

compreender a monitorização e análise da elaboração das políticas, a recolha de dados e a 

partilha de novas ideias, proporcionando uma reflexão e melhoria na adequação das respostas 

a novos desafios que se colocam a nível mundial; 



 - da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) que, através do  

Grupo de Trabalho sobre Indicadores dos Sistemas Educativos (Working Party on Indicators 

of Education Systems  INES), constrói indicadores sobre a qualidade dos sistemas educativos 

permitindo a comparação desses sistemas no plano internacional e a análise da informação daí 

resultante. Daqui resulta a publicação anual  que utiliza duas redes 

de recolha de indicadores: Rede do INES sobre a recolha e adjudicação de informação 

descritiva a nível sistémico: estruturas educativas; políticas e práticas (INES Network on the 

collection and the adjudication of system-level descriptive information on educational 

structures, policies and practices  NESLI) e Rede do INES para o desenvolvimento de dados 

relativos ao mercado de trabalho e aos resultados sociais da educação (INES Network for data 

development on labour market and social outcomes education - LSO). 

Para medir a eficácia do grau dos seus objetivos educativos a que se propunham alcançar, 

este organismo internacional, na década de noventa, começa a ter um papel mais ativo a nível 

de monitorização ou de avaliação da qualidade da educação, formando especialistas que 

encetavam ações de implementação e acompanhamento dos sistemas educativos e divulgam, 

através de relatórios que editam periodicamente. 

A UNESCO é outro organismo que tem um papel preponderante nas políticas adotadas 

pelos governos. Criada em 16 de Novembro de 1945 conta, neste momento, com mais de 190 

Estados Membros. Portugal aderiu a este organismo em 1965, retirou-se em 1972 e 

reingressou em 11 de Setembro de 1974. Criou a sua Comissão Nacional em 1979, pelo 

Decreto-Lei nº 218/79, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde se encontra 

sedeada. Este é um organismo que promove estudos, reflexões e reuniões com os governos 

sobre os temas em estudo. A cada dois anos realiza-se uma Conferência Geral onde discutem 

e deliberam sobre questões no âmbito de temas vitais, tais como Educação, Ciências Naturais, 

Humanas e Sociais, Cultura, Comunicação e Informação. No relatório produzido para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre a educação para o século XXI está expresso que: 

 

A educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-

fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro. 

Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas de 

ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços 

públicos e privados e as levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e 

coletivos. À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 



constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele (1996: 

89). 

 

A missão da UNESCO baseia-se em quatro pressupostos: o primeiro refere-se à 

liderança internacional na fundação de sociedades de aprendizagem garantindo que todos os 

cidadãos tenham igualdade de oportunidades no acesso à educação; o segundo está ligado à 

transmissão de conhecimentos, uma vez que estabelece parcerias com o intuito de fortalecer 

a liderança educacional nacional e promover uma educação de qualidade; o terceiro visa 

assumir o papel de líder intelectual, de mediador e de supervisor no controlo dos processos 

para que se atinjam em tempo útil as metas traçadas e, por último, o desenvolvimento de 

 

Na linha de pensamento da UNESCO, a educação organiza-se em torno de quatro pilares 

onde se baseia o conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos 

e aprender a ser. Apesar de ser feita esta separação, a organização considera que, devido à 

existência dos pontos em comum entre estes pilares, dever-se-á dar a mesma atenção a cada 

um deles, pois estes poder-se-iam traduzir num só, uma vez que a educação deverá ser uma 

para o indivíduo enquanto Aprender a conhecer é 

uma aprendizagem que visa não só a aquisição de saberes como o domínio dos próprios 

instrumentos, sendo considerada um meio e uma finalidade da vida humana: um meio porque 

pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o rodeia, permitindo-lhe 

desenvolver competências profissionais para comunicar; e, finalmente, por favorecer o gosto 

pela curiosidade intelectual, estimular o sentido crítico e permitir compreender o real 

autonomamente. Aprender a fazer não estará, de todo, dissociada do aprender a conhecer 

porque cada um deverá colocar em prática o conhecimento adquirido no seu dia-a-dia. A 

qualificação profissional é cada vez mais exigente, existindo, porém, outras qualidades, tais 

como a capacidade de comunicar, de trabalhar em equipa, de gerir e de resolver conflitos, que 

se tornam cada vez mais importantes no mundo do trabalho. Aprender a viver juntos é uma 

das condições para a não existência de conflitos de interesses, pois esta é uma das missões da 

educação: se, por um lado, transmite conhecimento, por outro, leva as pessoas a tomarem 

consciência das semelhanças e das relações de interdependência uns dos outros. Sendo assim, 

a educação deverá utilizar duas vias complementares: num primeiro nível, a descoberta 



progressiva do outro e, num segundo nível, a participação em projetos comuns para evitar 

possíveis conflitos. Por último, e não menos importante, aprender a ser remete-nos para o 

desenvolvimento total da pessoa (espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade pessoal, espiritualidade) para elaborar pensamentos autónomos e críticos que 

lhe permitam criar os seus próprios juízos de valor e poder decisório perante as circunstâncias 

da vida. 

Os trabalhos que desenvolve realizam-se através das temáticas: Favorecer a liberdade 

de expressão; Proteger o património e favorecer a criatividade; Aprender a viver juntos; 

Construir sociedades do conhecimento; Um planeta, um oceano, a Ciência ao serviço de um 

futuro sustentável e, por último, a Educação para o Séc. XXI (Educação para Todos). 

 

 

Educação para o Séc. XXI 

2002 Educação para Todos: O mundo vai por um bom caminho? 

2003/2004 Educação para Todos: Para uma igualdade entre sexos 

2005 Educação para Todos: O imperativo da qualidade 

2006 A alfabetização, um fator vital 

2007 Bases sólidas: Atenção e educação da primeira infância 

2008 Educação para Todos em 2015: Alcançaremos a meta? 

2009 Superar a desigualdade: Por que é importante a governação 

2010 Chegar aos marginalizados 

2011 Uma crise encoberta: Conflitos armados e educação 

2012 Os jovens e as competências: Trabalhar com a educação 

2013/2014 Ensino e aprendizagem: Alcançar a qualidade para todos 

2015 A Educação para Todos 2000-2015: Lucros e desafios 

 

Tabela 3: Relatórios produzidos pela UNESCO no âmbito da Educação para o Séc. XXI 
Fonte: Elaboração própria 

 

A UNESCO, em 2001, não definia as caraterísticas necessárias para que a escola 

pudesse ser considerada de qualidade mas considerava alguns fatores que a condicionam, tais 

como o profissionalismo e a dedicação dos professores, o ambiente escolar, o nível 

educacional das famílias e a disponibilidade nas escolas de livros e materiais de ensino. Um 

ano mais tarde, este organismo apela a que se dê à qualidade educativa a atenção que muitos 



estimam ainda não ter recebido por forma a dar un nuevo impulso y mayor peso a su 

promoción . É neste relatório que encontramos definidos os seis objetivos 

propostos para a Educação para Todos: Atenção e Educação para a primeira infância; 

Universalidade do Ensino Primário; Necessidades de Aprendizagem dos Jovens e Adultos; 

Educação de Adultos; Paridade e Igualdade entre os sexos e Qualidade da Educação. No que 

concerne a este último, a UNESCO considera que a capacidade de avaliar a qualidade 

educativa considerada, até então, muito reduzida, deverá tentar distanciar-se de uma 

valorização dos resultados e das elevadas taxas de retenção que em nada refletem a eficácia 

de um sistema de ensino, em prol da formação de docentes qualificados. Considera, ainda, 

este organismo que a qualidade da educação oferecida está diretamente relacionada com o 

financiamento ao dispor, sendo que os países insuficientemente financiados são os que menos 

qualidade educativa apresenta (Unesco, 2005).  

Apesar de alguns ganhos alcançados em 2005, em particular no aumento da escolaridade 

primária e secundária e em alguma diminuição da disparidade entre sexos, é na qualidade da 

educação que reside um dos maiores problemas. Esta problemática tem sido alvo de uma 

maior atenção por parte dos governos, no entanto os objetivos não alcançados no que respeita 

aos resultados escolares dos alunos, às condições criadas para ensinar e aprender e à 

quantidade e qualidade do pessoal docente (UNESCO, 2008). É nesta área que predominam 

os baixos resultados obtidos pelos alunos, as desigualdades em matéria de aprendizagem e as 

elevadas taxas de abandono, sendo reforçada a ideia de que terão de ser mobilizados recursos 

financeiros para contratar docentes, para os manter no seu posto de trabalho e proporcionar-

lhes formação permanente. Apesar dos apelos efetuados por este organismo sobre a qualidade 

da educação e das propostas efe

mejores formados, materiales de aprendizaje de mejor calidad y unos planes y programas de 

estúdios p -

(UNESCO, 2015:44). 

No relatório de 2016, este organismo definia como sexto objetivo, referente à qualidade 

da educação, ser necessário melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e garantir 

excelência para que os resultados de aprendizagem mensuráveis e reconhecidos sejam 

alcançados por todos, principalmente em alfabetização, conhecimentos básicos em 

matemática (numeracy) e habilidades essenciais para a vida  (2016:8). 



Propunha, para o efeito, algumas estratégias nomeadamente: investimento significativo 

na educação básica, a participação e descentralização locais, consideradas importantes para a 

melhoria da governança na educação; evitar a violação de direitos humanos em situações de 

conflito, implementando estratégias integradas para a equidade de género; promover 

ambientes escolares seguros, saudáveis, inclusivos e homogeneamente equipados; promover 

o profissionalismo, a motivação e status dos professores, potenciar as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), apelar a estatísticas de educação fortes e confiáveis e, por 

último, a realização de atividades baseadas em iniciativas, redes e organizações existentes.  

No seu último relatório a UNESCO debruça-se sobre o 4º Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas: garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e 

promover oportunidades de aprendizagem permanente para todos. Esta é uma preocupação 

que deverá fazer parte da agenda política e económica e ser compartilhada por ambos. Não 

culpabilizar os outros é um passo importante estando nas críticas construtivas o elo mais forte, 

pois daí resultará uma maior probabilidade de se construírem sistemas educativos equitativos, 

inclusivos e de alta qualidade (UNESCO, 2017-18).  

Numa visita à página oficial portuguesa na internet encontrámos mais 

pormenorizadamente os temas e subtemas em estudo realizado em território nacional que, ao 

longo dos tempos, tentaram dar resposta às sugestões apresentadas por este organismo 

internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temas Sub-temas 

Educação para o século XXI 

Aprendizagem ao longo da vida 
Alfabetização para todos 
Professores 
Competências para o trabalho e vida ativa 
Gestão e coordenação do desenvolvimento da educação 
Educação das mulheres e das crianças 

Promover a liberdade de expressão 

Liberdade de imprensa 
Liberdade de informação 
Liberdade de expressão na internet 
Segurança dos jornalistas 

Proteger o nosso património e 
promover a criatividade 

Património Mundial 
Património Mundial em Portugal 
Património Mundial de Influência Portuguesa  
Património Cultural e Imaterial 
Património Cultural Imaterial em Portugal 
Património Cultural Subaquático 
Património Cultural Subaquático  em Portugal 
Cultura e Desenvolvimento sustentável 
Diversidade das expressões culturais 
Artes e artistas 
Museus 

Aprender a viver juntos 

Transformações sociais 
Diálogo intercultural 
Democracia e cidadania global 
Programas de construção da paz 
Desporto e antidopagem 
Educação para a saúde 

Construir sociedades do 
conhecimento 

Acesso à informação 
Internet 
Open solutions 
Preservação da Informação 
TIC na educação 

Um planeta um Oceano 

Educação para o desenvolvimento sustentável 
Preservar o oceano 
Gestão do oceano 
Alterações climáticas 
Tsunamis 
Património natural 
Património cultural subaquático 

Ciência para um futuro sustentável 

Investir na ciência, na tecnologia e investigação 
Construir capacidades na ciência e engenharia 
Segurança/água 
Geologia, ecossistemas e biodiversidade 
Éticas da ciência e tecnologia 
Ciência para a sociedade 
Programas científicos 

Tabela 4: Temas em estudo pela UNESCO sedeada em Portugal 
Fonte: Elaboração Própria 

  

 



Uma outra instituição internacional é o BM, agência especializada independente da 

ONU. O BM é composto por 187 países membros e atua como uma cooperativa de países que 

disponibiliza recursos financeiros, contando com pessoal altamente treinado e com uma ampla 

base de conhecimentos, visando apoiar os esforços encetados pelos países membros a 

atingirem um crescimento duradouro, sustentável e equitativo. 

 

País Membro Regionais País Membro Não Regionais 
África do Sul Maláui Alemanha Finlândia 

Angola Mali Arábia Saudita Índia 
Argélia Marrocos Argentina Itália 
Benim Maurícia Áustria Japão 

Botsuana Mauritânia Bélgica Koweit 
Burquina Faso Moçambique Brasil Luxemburgo 

Burundi Namíbia Canadá Noruega 
Cabo Verde Níger China Países Baixos 
Camarões Nigéria Coreia Portugal 

Chade Quénia Dinamarca Reino Unido 

Comores 
República Centro-

Africana 
Emirados 

Árabes Unidos 
Suécia 

Congo 
República 

Democrática do 
Congo 

Espanha Suiça 

Costa do Marfim Ruanda USA Turquia 
Egipto São Tomé e Príncipe   
Eritreia Seicheles   
Etiópia Senegal   
Gabão Serra Leoa   

Gâmbia Somália   
Gana Suazilândia   
Guiné Sudão   

Guiné Equatorial Sudão do Sul   
Guiné-Bissau Tanzânia   

Jibuti Togo   
Lesoto Tunísia   
Libéria Uganda   
Líbia Zâmbia   

Madagáscar Zimbabué   
 
 

 Tabela 5: Países membros (não)regionais do BM 
Fonte: Relatório do BM, 2015:2 

 
 
  O Grupo BM está sediado em Washington e é constituído por cinco instituições, a 

saber: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Associação 

Internacional de Desenvolvimento (AID), Sociedade Financeira Internacional (SFI), Agência 

Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e Centro Internacional para Arbitragem de 

Disputas sobre Investimentos (ICSID). Apesar de serem formalmente independentes, estão 



relacionadas entre si, cada uma delas desempenhando um papel distinto na luta contra a 

pobreza e melhoria das condições de vida das populações.  

O BIRD e a AID, através do BM, financiaram a educação mundial com valores que 

foram variando ao longo da sua existência. Reportando-nos aos relatórios existentes desdes 

2008, constatámos que a educação recebe uma quota de cerca de 12,3% do valor total do 

investimento destas instituições. 

 

Emprestimo financeiro no sector da educação 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

 
2017 

BIRD + 
AID 

1927M 3345M 4945M 1733M 2959M 2888M 3618M 3620M 3219M 2847M 

Total 
investido 
em todos 
os setores 

24702M 46906M 58747M 43006M 35335M 16298M 22239M 18966M 16171M 19463M 

% 
investida 

na 
educação 

7,8% 7,1% 8,4% 4% 8,4% 17,7% 16,3% 19% 20% 14,6% 

 

Tabela 6: Empréstimo financeiro do BM na Educação 
Fonte: Elaboração Própria com base nos Relatórios do BM de 2013 e 2017 

  

Apesar das orientações destas organizações internacionais não serem impostas, a 

verdade é que os Países-Membros acabam por as respeitar tentando encontrar formas de as 

operacionalizar. 

 

 

3. Noção de qualidade e sua importância no contexto educativo 

  

Portugal ao longo dos últimos anos fez um esforço para apresentar uma maior 

(Barroso, Carvalho, Fontoura, Afonso, 2007:11). Neste campo educacional os governos 

reforçaram a participação social, a autonomia, a descentralização e a promoção da escolha e 

autoavaliação das escolas, assim como disponibilizaram novos instrumentos em substituição 

dos mecanismos tradicionais de comando e controlo. Esta nova realidade das escolas 

portuguesas pressupõe uma envolvência, direta ou indireta, de toda a comunidade educativa e 

social em busca da qualidade. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1: Atores que integram o processo de decisão política de educação.  
Fonte: Barroso et al. (2007:11) 

 
 

A qualidade é um conceito utilizado nos mais variados contextos organizacionais, quer 

estejamos a falar do mundo empresarial quer do mundo educacional, onde a competitividade 

e a diferenciação poderão fazer toda a diferença perante outros do mesmo setor. Devido à 

complexidade deste conceito importa tentar perceber o que se entende pelo mesmo. Caldas é 

é um meio para se chegar a algum lugar e é um processo que não acaba nunca, 

pelo contrário, se aprimora a ca pinião partilhada por vários autores, como 

não se mantém sozinho, 

estanque e independente de outros fatores, como ideologias, valores, crenças, ideias de 

sociedade e de visã

que o consideram um conceito polissémico, fluido, abstrato 

 (2010:88). Para Chainho e Saragoça (2013) este é 

um conceito complexo de abordar e que (pre) ocupa os atores educativos e a sociedade em 

geral. Consideram que é a partir da segunda década do século XX que a qualidade é vista 

numa perspetiva de controlo, não apenas do trabalho realizado mas, também, dos processos 

Espaço da 
decisão
política 
formal 

 ESTADO

Espaço de 
intervenção 
informal na 

decisão política 

Espaço de 
participação 
formal na 

decisão política 
 

Governo, Ministérios (da Educação, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, do Trabalho e 

Solidariedade Social), órgãos da 
Administração Central e regional do Estado, 

Assembleia da República, Presidente da 
República, Tribunais, Municípios 

Fundações, Jornalistas, 
Opinion-markers, 

Especialistas, 
Investigadores, Agências 

Nacionais e Internacionais, 
com intervenção no setor da 

educação 

Sindicatos e Associações de Professores, 
Associações de Pais, Associações Patronais, 

Outras organizações 



que são úteis para compreender as causas do insucesso e efetuar as alterações necessárias a 

uma melhoria efetiva. 

A qualidade poderá significar a perfeição de algo perante a expectativa criada pelo que 

e

(Davok, 1985 :506). Saraiva salienta que aplicar a qualidade num contexto organizacional é 

r um 

produto ou serviço mais perfeito e, consequentemente, satisfazer os respectivos clientes 

 

Perspetivando as diversas interpretações que poderão ser atribuídas a este conceito, 

odos e, no entanto, definido de forma 

diferenciada por diferentes grupos ou camadas da sociedade  a percepção dos indivíduos é 

diferente em relação aos mesmos produtos ou serviços, em função de suas necessidades, 

 

Cabe ao Estado garantir a qualidade dos serviços que presta pelo que o setor público 

goza de dois princípios (Domingues, 2004): o da existência e o do fazer. O primeiro tem a ver 

com a igualdade de oportunidades de acesso e consumo dos serviços de todos os cidadãos face 

ao Estado. A neutralidade na apreciação dos diferentes problemas, reduzindo a incerteza na 

interpretação e facilitando o controlo organizacional, assim como a ubiquidade no 

funcionamento regular e estável que proporciona um padrão de atuação face a qualquer 

cidadão independentemente do local onde habita, são outros princípios da existência. O 

princípio do fazer ou da eficiência está diretamente relacionado com a conduta dos 

funcionários que têm o dever de informar, via oral ou por escrito, dos serviços disponíveis e 

como utilizá-los. Os consumidores deverão ter acesso aos documentos solicitados para 

consulta garantindo a transparência das decisões nos serviços públicos. Cabe, ainda, aos 

funcionários satisfazer as necessidades dos consumidores, resolvendo os seus problemas num 

contexto em que as regras poderão ser complexas. No entanto, cada funcionário público é 

responsável pelos seus atos não podendo alegar desconhecimento das regras. A reclamação 

do serviço que lhe foi prestado é um dos seus direitos e os serviços deverão fornecer todos os 

meios que lhe permitam exercer esse direito. Há factos e resultados que deverão ser sigilosos 

garantindo, desta forma, a confiança dos cidadãos na administração pública, assim como, 

garantir que, caso estes o desejem, facilitar e informar os cidadãos de novos processos. Desta 

forma é garantida a melhoria permanente da qualidade ao reconhecer que os consumidores 



poderão errar, assim como os serviços, e adotar medidas de correção e efetuar novas propostas 

numa forma de cooperação para aumentar a eficiência dos serviços. 

Figura 2: Princípios da qualidade do setor Público 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Para além do ambiente interno, que se encontra sob a alçada do Estado, surge, no final 

da 2ª Guerra mundial, uma preocupação com o ambiente externo, o que levou a que fossem 

consideradas novas dimensões no seu planeamento. Mas foi no início dos anos 50 que se 

iniciou uma efetiva revolução da qualidade com a utilização, por Deming, do ciclo PDCA nas 

indústrias japonesas, o que permitiu uma evolução económica notória nos anos 80. Foi por 

esta altura, de acordo com Longo (1996), que surge o planeamento estratégico como uma 

condição necessária para tornar as empresas mais competitivas, considerando as variáveis 

técnicas, económicas, informacionais, sociais, psicológicas e políticas.  

Quando a competitividade se encontra associada à educação estamos a falar em formar 

mão-de-obra qualificada para o trabalho. A empregabilidade destes elementos tornará as 

empresas que os recebem mais competitivas e, consequentemente, o próprio país (Nicácio, 

2009). Esta é uma perspetiva mais racional, no entanto, o sucesso desta política pode ocasionar 

estrangulamentos quando a mão-de-obra não se ajusta à nova realidade competitiva do 

mercado de trabalho, tendendo a bloquear, ou mesmo travar, o ritmo de crescimento devido, 

precisamente, à falta ou inexistência de mão-de-obra qualificada. Mesmo com o aparecimento 

de novos empregos, o saldo pode não ser o esperado pois poderá existir um grande número de 

trabalhadores excluídos. Será desta forma que a parceria entre trabalhadores, empresas e 

Estado é fundamental para a sustentabilidade das instituições que vêem na efetiva participação 

dos trabalhadores uma parte integrante, sem que haja prejuízo da eficiência. É pela perspetiva 

  
existência

  

  er



de encarar a educação voltada para competividade que as organizações poderão vir a sofrer 

efeitos negativos em termos de qualidade e produtividade, nomeadamente: 

 

a) modelos gerenciais na capacitação dos recursos humanos; 

b) modelos gerenciais ultrapassados, que não geram motivação; 

c) tomada e decisões que não são sustentadas adequadamente por fatos e dados; 

Longo, 1996:9). 

 
 
O conceito de qualidade foi-se ajustando às realidades apresentadas pelo que Garvin 

(1992) distinguiu quatro dessas etapas. Numa primeira etapa, designada por Controlo de 

Qualidade do Produto, a uniformidade do produto final era verificada pela inspeção que 

detinha a responsabilidade de garantir a qualidade de todos os produtos que saíam da empresa. 

Numa segunda etapa, Controlo Estatístico da Qualidade, começa-se a abandonar a ação 

exclusiva da inspeção, centrando a sua política na prevenção dirigida ao acompanhamento e 

ao controlo das variáveis do processo que influenciam a qualidade final do produto. A 

responsabilidade era repartida pelos responsáveis pela produção, pelo projeto, pelos recursos 

e instrumentos. A terceira etapa, Garantia da Qualidade, envolve todos os departamentos 

associados à produção, no sentido de haver um planeamento da qualidade, impedindo falhas 

e garantindo uma uniformidade do produto final. Por último, a etapa da Gestão Estatística da 

Qualidade, também denominada de Gestão Total da Qualidade, integra elementos de visão e 

de planeamento estratégico com vista às oportunidades face à concorrência e à satisfação 

global dos clientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evolução do conceito de Qualidade 

Controlo da Qualidade 
do Produto 

Controlo Estatístico da 
Qualidade 

Garantia da Qualidade 
Gestão Estatística da 

Qualidade 

Preocupação 
Básica 

Verificação Controlo Coordenação 

 

Impacto estratégico 

Visão da 
Qualidade 

Um problema a ser 
resolvido 

 
Um problema a ser 

resolvido 

Um problema a ser 
resolvido, mas que seja 

enfrentado proativamente  

Uma oportunidade de 
concorrência  

Ênfase 
Uniformidade do 

produto 

Uniformidade do 
produto com menos 

inspeção 

Toda a cadeia de 
produção, desde o projeto 

até o mercado, para 
impedir falhas de 

Qualidade  

As necessidades do mercado 
e do consumidor  

Métodos 
Instrumento de medição Instrumentos e técnicas 

estatísticas  
Programas e sistemas 

Planeamento estratégico, 
estabelecimento de objetivos 

e mobilização da 
organização  

Papel dos 
profissionais 

da 
Qualidade 

Inspeção, classificação, 
contagem e avaliação 

Solução de problemas e 
a aplicação de métodos 

estatísticos  

Mensuração da Qualidade, 
planeamento da Qualidade 

e projeto de programas  

Estabelecimento de 
objetivos, educação e 
planeamento, trabalho 
consultivo com outros 

departamentos e 
delineamento de programas  

Quem é o 
responsável 

pela 
Qualidade 

Departamento de 
inspeção Os departamentos e 

produção e engenharia  
Todos os departamentos 

Todos na empresa, com a 
alta gerência exercendo forte 

liderança  

Orientação e 
abordagem 

Inspecionar a 
Qualidade 

Controlar a Qualidade Construir a Qualidade 
 

Gerir a Qualidade 

 
Tabela 7: Evolução do conceito de Qualidade 

Fonte: Ferreira (2015a:19) 
 

Num dos documentos oficiais do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) encontramos 

 e melhor, dentro de certas 

condições/parâmetros do consumidor, já que é este, em última instância, que determina a 

um 

enquadramento industrial, não deixará de estar diretamente ligado a termos como fiabilidade, 

adequabilidade e durabilidade que serão uma garantia de qualidade do produto. Esta entidade 

subdivide em três as situações onde a qualidade é imprescindível para uma qualidade global: 

qualidade da conceção, do fabrico/prestação de serviço e da utilização. Na sua conceção 

deverá ser tida em conta as necessidades e expectativas do consumidor, quer em termos 

funcionais quer em termos técnicos; a relação produto/serviço também deverá estar presente 

aquando da sua conceção perspetivando um equilíbrio entre as suas especificações, sendo que 

a sua utilização deverá ser aquela que o consumidor espera do produto. Desta forma, a SGQ 



realça que qualquer que seja a definição de qualidade, esta deve implicar respostas às 

necessidades do cliente. É nesta linha de pensamento que Ribeiro aborda o conceito de 

Qualidade Total, considerando incorporar a satisfação dos colaboradores, peças fundamentais 

para o sucesso de uma empresa. Este seria, de facto, o estado ideal de eficiência e eficácia, 

definindo Qualidade Total como 

contribuem de forma harmônica para a consecução dos objetivos e que têm como meta 

 

A Qualidade Total de uma empresa é vista por Marcondes (sd) como um meio para 

atingir a satisfação de todos, considerando os consumidores como aqueles que querem e 

valorizam a qualidade, tanto os empregados que crescem como colaboradores, como os 

acionistas que vêm aumentados os seus lucros. É, desta forma, que como pontos básicos, tem 

o seu foco no cliente, no trabalho em equipa permeando toda a organização, sendo que as 

decisões são baseadas em factos e dados procurando uma busca constante de soluções para os 

problemas e, consequentemente, da diminuição dos erros. Longo (1996) considera, ainda, que 

este tipo de gestão valoriza o ser humano ao reconhecer a sua capacidade de resolver 

problemas no local e no momento em que ocorrem; impõe uma nova maneira de pensar antes 

de agir e produzir; visa o comprometimento com o desempenho, em que o auto controlo 

permite que as pessoas respondam com participação, criatividade e responsabilidade, 

requisitando um esforço conjunto de todas as áreas, onde todos precisam saber o que fazer e 

como fazer; implica uma mudança na cultura organizacional, tornando as relações humanas 

mais participativas e com implicações no sistema de controlo, uma vez que, se forem 

burocráticos ou tradicionais, as pessoas reagem com pouca participação, pouca criatividade e 

pouca responsabilidade. Atribui a este tipo de qualidade, seis atributos, ou dimensões básicas: 

uma qualidade intrínseca, o custo, o atendimento, a moral a segurança e a ética. A qualidade 

intrínseca reporta à capacidade que o produto, ou serviço, tem em cumprir o objetivo para o 

qual está destinado. O custo poderá, ou deverá, ser analisado em duas perspetivas: a do que 

vende (organização) e a do que compra (cliente). Numa perspetiva externa, a moral e a 

segurança dos clientes deverão ter uma primazia absoluta em todas as organizações. Todavia, 

a nível interno, estas estão dependentes da motivação, do treino e do desconhecimento do seu 

papel como funcionários. Por último, fala-nos de ética, considerando que deverão ser 

definidos códigos ou regras de conduta e valores que deverão permear todas as pessoas e 

processos das organizações que pretendam sobreviver no mundo competitivo. 



Após esta abordagem mais empresarial, importa uma abordagem à qualidade num 

contexto educacional. Sobre esta, Brawer considera que só existe qualidade educacional 

quando está relacionada com a democratização do conhecimento 

democratización en el acceso y la apropiación del conocimiento por parte de todas las personas, 

especialmente aquellas Esta é uma 

perspetiva que dá ênfase a todos os atores educativos, ideia partilhada por Xavier (1994) que 

coloca a sua tónica numa qualidade educativa, que não poderá estar associada, exclusivamente, 

à qualidade da sala de aula. Com efeito, é necessário um envolvimento de todos os atores 

educativos que procuram conhecer, de uma forma muito clara, as necessidades e expectativas 

dos alunos e criar condições para que estes alcancem os seus objetivos e, consequentemente, 

também os da escola serão atingidos. Afirma que a satisfação será plena quando existir um 

compromisso político, uma procura de parcerias (públicas e privadas), uma valorização dos 

docentes, uma gestão democrática, um fortalecimento e modernização da gestão escolar e, por 

último e não menos importante, uma racionalização e produtividade do sistema educativo 

(Xavier,1995). Este conceito tão global, que abrange as mais diversas vertentes da organização 

escolar é, também ele, complexo pois não pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno 

e da comunidade não forem elas boas também (Gadotti, 2010). Esta é uma opinião partilhada 

por vários autores, nomeadamente Soares quando afirma que uma escola de qualidade 

 

 é aquela que tem como valor fundamental a garantia dos direitos de aprendizagem de seus 

alunos, dispõe de infraestrutura necessária, ensina o que é relevante e pertinente através de 

processos eficazes e utiliza os recursos disponíveis, sem desperdícios. Seus professores e 

funcionários e os pais dos alunos estão satisfeitos e os alunos mostram, através de formas 

objetivas que aprenderam o que deles se esperava (2012:83). 

 

Esta é uma problemática que começou a ter uma maior relevância a partir da 

obrigatoriedade da escolarização para todos. Atendendo a esta preocupação, Salazar manda 

construir um maior número de escolas visando possibilitar a escolarização perto das suas 

próprias residências. Este é um aspeto que é tido em conta mais tarde na elaboração da 

Constituição de 1976 quando no artº 74º, ponto 3, alínea a) ao referir que compete ao Estado 

lema de que uma escola não era só para ensinar, mas sim para educar. O acompanhamento da 



família também era importante pelo que, na reforma educativa de 1936, era referido que o 

Estado não se poderia desinteressar de conhecer as condições em que a criança vive. Torna-

se imprescindível uma relação íntima e constante entre os professores e as famílias para que 

o trabalho educativo não seja prejudicado. 

pelo que não podemos esquecer as dimensões extra e intraescolares que este conceito encerra. 

dinâmica pedagógica, ou seja, os processos de ensino-aprendizagem, os currículos, as 

expectativas da aprendizagem, bem como os diferentes fatores extraescolares que interferem 

 

A dimensão extraescolar refere-se a todos os condicionalismos exteriores à escola e que, 

de uma maneira ou de outra, influenciam a sua qualidade: o primeiro é o espaço social, que 

deverá considerar a existência de alguns fatores para um ensino de qualidade: as condições 

socioeconómicas e culturais dos alunos, e seus familiares, influenciam a sua aprendizagem; a 

fome, a droga, a violência, a sexualidade, a família, a raça, a etnia, a cultura e a saúde são 

temas que poderão ser abordados, através de políticas públicas, com a implementação de 

projetos escolares; a gestão e a organização adequada da escola; a trajetória social e individual 

de cada aluno são fatores a ter em conta para que sejam delineadas estratégias para o seu 

desenvolvimento integral; a motivação dos alunos para que permaneçam e que gostem de estar 

na escola. A criação de condições, dimensões e fatores direcionados para uma educação de 

-econômica-

Oliveira, Santos, 2016:13). Perante o exposto podemos aferir que todos os projetos pensados 

pela escola deverão ter em linha de conta esta dimensão, por forma a atenuar, o máximo 

possível, estas desigualdades, garantindo a socialização e a formação do indivíduo. 

O segundo condicionalismo prende-se com as obrigações do Estado que deverão 

garantir a obrigatoriedade da educação e o seu livre acesso e permanência a uma escola com 

padrões de qualidade, que envolvem definir diretrizes nacionais para os diferentes níveis de 

ensino e implementar um sistema de avaliação que garanta a melhoria das aprendizagens. A 

escolaridade obrigatória foi sendo alargada ao longo dos tempos registando-se, também, uma 

maior preocupação com a definição e garantia dos padrões de qualidade. Esta qualidade 

educacional também é exigida pela sociedade atual entendendo-se a educação como um bem 

público e direito social. 



No que concerne à dimensão intraescolar consideram existir quatro planos: o plano do 

sistema, referente às condições de oferta de ensino; o plano de escola, que abrange a gestão e 

a organização do trabalho escolas; o plano do professor, tendo em conta a sua formação, 

profissionalização e ação pedagógica e o plano do aluno criando condições de acesso, 

permanência e desempenho escolar. No que concerne ao sistema, este deverá garantir 

instalações gerais adequadas, ambiente escolar adequado, equipamento em quantidade e de 

qualidade, bibliotecas escolares com ambientes próprios para leituras individuais e em grupo, 

garantir o número adequado de professores para os alunos existentes na escola, serviços de 

apoio e orientação dos alunos e criação de condições físicas para professores, funcionários e 

todo o tipo de alunos, incluindo os de necessidades especiais. Perante os aspetos considerados, 

são definidas condições de qualidade que, pela sua presença ou ausência, definem um padrão 

de qualidade. A UNESCO (2002) evidencia que a relação custo-aluno (o seu financiamento), 

nomeadamente, o número de alunos por turma, alunos por docente e aluno por assistentes 

operacionais são fundamentais para uma definição de educação de qualidade.   

A nível de escola, cabe a esta organizá-la por forma a ser compatível com os objetivos 

estabelecidos, monitorizar e avaliar os seus programas e projetos, criar mecanismos 

adequados de informação e de comunicação entre todos os departamentos, criar condições 

administrativas, financeiras e pedagógicas, apelar à participação dos diferentes grupos e 

pessoas nas atividades escolares, planear e gerir o trabalho pedagógico, criar mecanismos de 

participação dos alunos nas atividades/projetos da escola. Todos estes aspetos influenciam 

positiva ou negativamente a qualidade educacional refletindo-se numa maior ou menor 

procura de determinada escola em detrimento de outras. A qualidade do ambiente escolar e 

das instituições são uma mais-valia que, na opinião de Dourado, Oliveira e Santos (2016), em 

consonância com uma gestão democrática e participativa contribuem para uma oferta de 

qualidade.    

Ao professor pede-se que, para além da qualificação profissional se dedique a uma única 

escola através de um vínculo efetivo, que lhe sejam criadas condições de trabalho e valorizada 

a experiência profissional, criação de formação, garantia de uma carga horária adequada à 

realização das suas atividades, criação de um ambiente motivador e colaboração com os seus 

pares. No entanto, a crescente insatisfação dos docentes a nível salarial, de reconhecimento e 

de carreira profissionais poderão influenciar negativamente a qualidade prestada por estes 

profissionais que se sentem desmotivados, não apostando na sua formação contínua. 



Para o aluno deverão ser criadas condições para que estes valorizem uma escola de 

qualidade com processos avaliativos centrados na melhoria das condições de aprendizagem. 

A alunos motivados e com bons resultados escolares está associado o facto de gostarem da 

escola que frequentam, dos colegas e dos professores. A estes últimos reconhecem e valorizam 

o trabalho efetuado ao longo do seu processo de aprendizagem. Desta forma, quando o sucesso 

escolar está presente, os alunos projetam o seu futuro com expectativas mais elevadas, que 

serão reconhecidas pelos pais, familiares e comunidade em geral.  

A relação existente entre estas duas dimensões deverá estar sempre presente de forma 

articulada enquanto condição necessária a uma escola de qualidade. A construção deste 

conceito tem uma dimensão socioeconómica e cultural que, devido à conjuntura atual, está 

cada vez mais presente e influencia cada vez mais o contexto educativo. Esta heterogeneidade 

escolar, desvalorização social dos segmentos menos favorecidos, incluindo a autoestima dos 

o que vai ao encontro das palavras de Sadovsky, quando realça que a 

qualidade é um meio de inclusão social 

estudiantes posibilidades de aprender y construir una posición intelectual autónoma como 

 

 

 

Figura 3: Dimensões de uma escola de qualidade 
Fonte. Elaboração própria 

 

  
   

    

   

   

   

   

   



A consideração destas dimensões é, para a escola, essencial pois confere-lhe validade, 

entre os objetivos educacionais e os resultados; credibilidade, tendo em vista elementos que 

possam ser confiáveis em termos de universo escolar; incorruptibilidade, pois são 

considerados fatores que lhe conferem uma menor margem de distorção e comparabilidade, 

onde são tidos em conta aspetos que permitem avaliar as condições da escola ao longo do 

tempo (Dourado, Oliveira e Santos, 2016). 

Ainda numa perspetiva educacional Davok (1985) faz uma distinção entre os conceitos 

de qualidade académica, social e educativa quando se refere à qualidade da educação superior. 

A qualidade académica depende da capacidade do professor em transmitir os conhecimentos 

obtidos a partir do que ele construiu, despertando nos alunos o interesse em pesquisar e 

apresentar soluções para um determinado problema. A qualidade social está na oportunidade 

que os alunos têm de poder ter contacto com a prática baseada na teoria, aquando dos estágios 

que efetuam. A qualidade educativa surge no esforço da formação plena dos cidadãos que 

cuidam de uma sociedade democraticamente organizada nos seus aspetos económicos, 

institucionais, políticos e culturais. Considera que a qualidade educativa e a social têm uma 

componente muito política, enquanto a académica é muito formal. A qualidade formal refere-

se à forma como se manipulam os instrumentos e os meios na produção de conhecimentos e 

a qualidade política conta com a participação do indivíduo para atingir um fim. Sendo assim, 

a qualidade formal é um meio e a qualidade política um fim, pretendendo-se que estas não 

sejam entendidas individualmente mas em conjunto, como acontece com a educação que 

necessita de boas condições físicas mas, também, de bons profissionais, de um ambiente 

construtivo/participativo, modelando alunos, também eles, construtivos/participativos. 

 

 

Figura 4: Dimensões da Qualidade numa perspetiva de Davok 
Fonte: Elaboração própria 

 
 



Também Goldbarg corrobora esta ideia ao considerar que a educação é adquirida por 

duas vias: a formal dando cumprimento aos currículos propostos e a informal que resulta da 

interação do sujeito com o meio. Estas deverão estar sempre na formação do indivíduo, pois 

necessidades e expectativas do educando e representar um retorno adequado em 

no aluno, opinião partilhada por Baradel que considera que terá de existir um maior 

comprometimento do estado e dos docentes para a formação dos alunos pois estes são fatores 

1:33), 

uma vez que a aprendizagem não é só adquirir uma quantidade de saberes sobre algo mas, 

também, envolve o desenvolvimento intelectual, a interação com os outros e o envolvimento 

com a escola e a comunidade. Afirma, ainda, que terão de existir condições físicas e 

organizacionais para que a qualidade da educação impere, tais como: formação contínua dos 

docentes promovida pelo estado e valorização dos cargos desempenhados para concurso 

país, en los niveles de 

, por um lado, a qualificação e o profissionalismo 

dos professores influencia a qualidade educativa, Piana considera que cabe à escola preparar 

os seus alunos para a vida laboral e para a 

(2011:40). A qualidade educativa tem a ver com o que se oferece aos estudantes (não só com 

o debitar de conteúdos mas com um acompanhamento numa fase crítica das suas vidas). Esta 

é também uma opinião partilhado pelos autores Cassol, Silveira, Siemeintcoski, Arruda, Silva 

e Raszl quando afirmam que 

 

a qualidade na educação não é medida apenas pelo bom aproveitamento dos estudantes, mas 

é uma consequência de processos bem conduzidos que levam ao aprendizado, que oferecem 

ambiente adequado para a aquisição do conhecimento e de docentes bem preparados e bem 

instrumentalizados para a educação (2012:18). 

 

A qualidade educacional apresenta-se-nos com diferentes abordagens ideológicas: 

liberal e igualitária, pelo que a primeira incide de forma particular nos resultados e a segunda, 

é mais holística, na medida em que a escola é considerada como um todo, evitando a sua 



fragmentação. Para alguns autores, a abordagem igualitária, anda lado a lado com a quantidade, 

pois encaram-na como um dado adquirido. Demo considera que a quantidade é uma extensão 

da qualidade pois tudo contribui para a ideia do bem feito e completo e que a quantidade tem 

de estar subjacente à qualidade: 

  

Quantidade, para qualidade, é base e condição. Como base, significa o concreto material, de que 

também é feita a vida. É corpo, tamanho, número, extensão. Como condição, indica que toda 

pretensão qualitativa passa igualmente pela quantidade, nem que seja como simples meio, 

a ver com profundidade, perfeição, principalmente com participação e criação. Está mais para 

ser do que para ter (2001:10). 

 

Esta poderá ser traduzida em números e, na opinião de Davok (1985), poderá referenciar 

a eficácia, a eficiência, a efetividade e a relevância educacional dos próprios sistemas 

educativos e das suas escolas/agrupamentos de escolas, sendo os dois primeiros condições 

necessárias para a obtenção de mérito e as restantes condições necessárias para ter valor, sendo 

que, na ótica do autor, uma escola tem qualidade se está a explicitar um juízo sobre o seu valor 

e mérito. García (2000) também considera a eficácia, a eficiência, a relevância mas refere a 

equidade como a quarta dimensão, que asseguraria que todos os alunos obtivessem igualdade 

de oportunidades, independentemente da origem e condição social. Estas, todas elas 

interdependentes, também são consideradas por Ferreira e Tenório (2010). A eficiência, 

eficácia e efetividade são os conceitos mais consensuais entre os diversos autores, sendo 

considerados como os principais critérios utilizados na avaliação de desempenho de uma 

organização, como nos referem  

requer indicadores que possam dimensionar o grau de cumprimento dos objetivos dos mesmos 

(eficácia), o nível de utilização de recursos frente aos custos em disponibilizá-los (eficiência) 

. Designados pelos 3 Es, poderemos distingui-los pelo seu 

objetivo: quando nos referimos à avaliação das metas falamos de eficácia, para a avaliação do 

impacto, a efetividade, na avaliação do processo e a eficiência. 

 

 



 

Figura 5  
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Uma das entidade internacionais que se debruça sobre a eficácia e eficiência dos 

sistemas educativos é o BM, medindo os processos de ensino e aprendizagem. Direciona os 

seus empréstimos para projetos que pretendem a melhoria da qualidade e da administração 

da educação, para a aquisição de livros, para a capacitação dos professores, para equipar os 

laboratórios, para avaliar a aprendizagem, para a implementação de sistemas de exame, para 

a dministração educacional e para a assistência técnica e investigação, pois considera-os 

como fundamentais para o desenvolvimento de uma educação de qualidade (BM, 1996). Esta 

entidade elabora a sua estratégia de educação para 2020 reforçando a priorização de uma 

educação de qualidade ao financiar programas de capacitação que proporcionam serviços 

educativos, considerando este termo como sendo una compleja red de participantes 

(organismos gubernamentales, proveedores públicos y privados, personas, comunidades y 

organizaciones) que suministran, financian y regulan los servicios de aprendizaje, de 

relaciones funcionales y de poder; y de mecanismos de responsabilidad que vinculan dichas  

relaciones  (BM, sd:4). 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de um Sistema Educativo definido pelo Banco Mundial 
Fonte: BM, sd:3 
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Para que haja uma melhoria da eficicácia e eficiência do uso dos recursos num sistema 

educativo e de melhoria dos resultados de aprendizagem, este organismo propõe um 

financiamento para obter resultados; políticas docentes para a aprendizagem; avaliações de 

aprendizagem e capacidades e, por último, medição dos resultados. 

O financiamento de projetos e programas referentes à educação têm contribuido para 

o debate das políticas educativas, e tal como o BM, para a UNESCO e a OCDE, a qualidade 

da educação possui uma relação triangular entre insumos, processos e resultados. Estes 

indicadores procuram superar a obtenção de uma simples soma de dados, pelo que nos 

insumos (entradas/inputs) são tidos em conta todos os recuros materiais, financeiros e 

humanos disponíveis. O investimento com as tecnologias da informação e a quantidade e 

formação dos docente também podem ser considerados (García, 2000). Os indicadores de 

processos referem-se ao contexto pedagógico e organizacional, podendo aqui estar incluídos 

o número de horas de ensino e a utilização das tecnologias de informação e comunicação. 

Por último temos uma avaliação dos resultados (outputs) educativos dos alunos, podendo-se 

recorrer a uma análise mais exaustiva nas mais diversas variáveis. 

 

 

 

Figura 7: Sistema de Indicadores 
Fonte:Elaboração própria  

 

filosofia de gestão que permite alcançar uma maior eficácia e eficiência dos serviços, a 

desburocratização e simplificação de processos e procedimentos e a satisfação das 

-Lei nº 166-A/99, artº 3º). Torna-

se premente a definição de qualidade educacional de uma escola através da utilização dos 

indicadores que possibilitam aos responsáveis a definição de programas e delineiem projetos 

para averiguar as mudanças ou aprimoramento para uma melhoria. Estes indicadores poderão 

ser parâmetros quantitativos e qualitativos: os qualitativos são os que contêm alguma 

subjetividade pois referem-se à conceção da qualidade de vida da população, do trabalho 

digno e bem-estar; os quantitativos, como podem ser traduzidos em quantidades, 

percentagens, são mais objetivos e de fácil análise de factos concretos e empíricos da 



realidade. Isoladamente são de difícil e de ambígua interpretação, mas a combinação dos seus 

dados é essencial para enriquecer a sua monitorização e compreensão, facilitando a tomada 

de decisões. A definição de indicadores educacionaias são definidos para atribuir um valor 

quantitativo à qualidade do ensino, não só ao desempenho dos alunos isoladamente, mas num 

contexto economico-social em que as escolas estão inseridas. 

O modo como entendemos o conceito de qualidade condiciona a sua forma de 

concretização no terreno e a sua definição, boa ou má, dependerá de uma qualidade-padrão 

(Cabrito, 2009), uma vez que também está envolvida em muita subjetividade. Para o efeito, o 

autor enumera alguns indicadores que poderão ser utilizados para a verificação da qualidade 

de uma escola. Quanto aos resultados refere que será a taxa de sucesso dos alunos; a média 

das avaliações relativas a determinado ano, turma ou disciplina; a confrontação entre os 

objetivos que a instituição se propunha atingir e a respetiva consecução; o número de alunos 

por turma, o número de alunos por professor, o número de alunos por funcionário não-docente 

ou a área útil de cada sala de aula por aluno. Relativamente aos indicadores de gestão em 

causa está o número de reuniões do conselho geral realizadas com quórum ao longo do ano; 

qual a participação de cada um dos corpos aí presentes (professores, alunos, encarregados de 

educação, pessoal não-docente, autarquias, entidades com parcerias); o registo do número de 

vezes que os encarregados de educação se deslocam à escola ou o número de eventos que 

originaram conselhos e penas disciplinares. Como indicadores financeiros são referidos: a 

construção das propostas de orçamento a apresentar à tutela; as iniciativas existentes para 

gerar receitas próprias e as utilizações dadas a essas receitas e os benefícios para a escola, 

medidos na aquisição de livros, material áudio e vídeo ou computadores e programas 

informáticos.  

Tomada a decisão da utilização de indicadores de qualidade, na opinião de  Ferreira e 

a dificuldade desloca-se para a escolha de um reduzido número de indicadores 

Sendo a qualidade educacional um conceito multidimensional, consideram ser fundamental a 

identificação de dimensões mais direcionadas para a educação, assim como de formas 

apropriadas de medição.  

 



  

 

Tabela 8: Indicadores da Qualidade segundo Ferreira e Tenório 
Fonte: Adaptado de Ferreira e Tenório (2010:91) 

 
 

Ribeiro et al. (2005) consideraram algumas dimensões e respetivos indicadores que 

poderão ajudar na conceção de uma escola de qualidade. Desta foram foram considerados o 

ambiente educativo, a prática pedagógica, a avaliação, a gestão escolar democrática, a 

formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, o ambiente físico escolar e o 

acesso, permanência e sucesso na escola. Consideram o ambiente educativo, uma vez que 

este, para além de ser um espaço de ensino-aprendizagem é, também, um espaço de vivência 

de valores onde os alunos sociabilizam, brincam e convivem. Por esta razão, os indicadores 

definidos vão ao encontro da noção de cidadania e de igualdade entre todos. A prática 

pedagógica desenvolvida pelos docentes tem de ser planeada, intencional e refletida no dia-

a-dia na sala de aula. Os indicadores definidos para uma dimensão de avaliação pretendem 

averiguar se existem momentos avaliativos intermédios entre a avaliação diagnóstica e a 

final; se existem fontes diversificadas de recolha de dados que possibilitem inter-relacionar 

as diferentes capacidades dos alunos. Uma gestão escolar democrática poderá ser verificada 

pela definição de indicadores que pretendem verificar se as decisões tomadas pelos órgãos 

intermédios beneficiam a qualidade dos serviços. Averiguar  as condições de trabalho e 

formação dos docentes, que têm um papel fundamental no processo educativo, é outra 



dimensão considerada, assim como o ambiente físico escolar que deverá reunir condições 

mínimas para que se tire o máximo proveito das mesmas. Por último, a dimensão referente 

ao acesso, permanência e sucesso na escola engloba indicadores  que pretendem uma reflexão 

sobre o próprio nível de conhecimento. 

Dimensões Indicadores 

1. Ambiente Educativo 

- amizade e solidariedade 
- alegria 
- respeito pelo outro 
- combate à discriminação 
- disciplina 
- respeito aos direitos das crianças e adolescentes 

2- Prática Pedagógica 

- proposta pedagógica definida e conhecida por todos 
- planeamento 
- contextualização 
- variedade das estratégias e dos recursos de ensino-aprendizagem 
- incentivo à autonomia 
- prática pedagógica inclusiva 

3- Avaliação 

- monitorização do processo de aprendizagem dos alunos 
- mecanismos de avaliação dos alunos 
- participação dos alunos na avaliação da sua aprendizagem 
- avaliação do trabalho dos profissionais de escolas 
- acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de avaliação da escola 

4- Gestão escolar democrática 

- informação democratizada 
- conselhos escolares atuantes 
- participação efetiva de estudantes, pais e comunidades em geral 
- parcerias locais e relacionamento da escola com os serviços públicos 
- tratamento aos conflitos que ocorrem no dia-a-dia da escola 
- participação da escola em projetos financeiros 
- participação da escola em programas de incentivo à qualidade da educação 

5- Formação e condições de 
trabalho dos profissionais da 

escola 

- habilitações 
- formação contínua 
- suficiência de uma equipa escolar 
- assiduidade da equipa escolar 
- estabilidade da equipa escolar 

6- Ambiente físico escolar 
- suficiência do ambiente físico escolar 
- qualidade do ambiente físico escolar 
- bom aproveitamento do ambiente físico escolar 

7- Acesso, permanência e sucesso 
na escola 

 

- número total de faltas dos alunos 
- abandono 
- atenção aos alunos com algumas dificuldades de aprendizagem 
- atenção às necessidades educativas da comunidade 

 
Tabela 9: Indicadores da Qualidade segundo Ribeiro 

Fonte: Ribeiro, V. et al. (2004: 19-50) 
 
 

 De um modo geral, todos os autores supracitados referem a importância da existência 

de indicadores que ajudem nesta tarefa de definição de uma escola de qualidade. Esta depende 

da noção de qualidade por parte de quem a aplica e de quem a interpreta. Estando subjacente 

uma comparação entre conceitos, estabelecimentos e/ou sistemas educativos, com objetivos 

mais ou menos transparentes, estamos perante um processo de avaliação dos mesmos. Esta 

comparação/avaliação é indispensável pois daí resultarão práticas conducentes a algumas 

melhorias que se refletirão na prioridade máxima de uma escola  nos resultados escolares. 

Este tipo de avaliação só fará sentido se tiver um caráter formativo, se contribuir para 



apresentar propostas de resolução para os problemas encontrados. No entanto consideramos 

que, se não se tiver em conta os fatores externos, torna-se pouco credível, apesar da utilização 

dos mesmos indicadores. Por outro lado, a não definição do peso dado a cada um dos 

indicadores poderá falsear os resultados, ou se a atribuição do mesmo peso a todos eles será 

justo. Se qualidade e quantidade andam interligadas e podem ser traduzidas em números 

estatísticos, será legítimo questionar a quantidade de indicadores que serão necessários para 

que uma escola possa ser considerada de qualidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS: 

ENQUADRAMENTO E TRAJETÓRIA EM PORTUGAL 

 

 

 



Para irmos de encontro a uma definição de autoavaliação, neste capítulo iremos, 

primeiramente, iniciar com uma abordagem mais ampla ao conceito de avaliação e suas 

dimensões. Iremos realizar uma breve resenha histórica sobre os programas de avaliação das 

escolas em Portugal ao mesmo tempo que buscamos perceber o que a justifica, quais os 

agentes avaliadores e o respetivo processo legitimado normativamente.  

Independentemente dos diferentes enfoques que podem emergir quando a questão é a 

avaliação institucional das escolas, não podemos deixar de referir o comprometimento que 

este adquire no âmbito da questão de melhoria da qualidade, o que inviabiliza qualquer 

consideração à margem deste conceito. 

Nesta linha abordaremos, ainda, o processo de autoavaliação e a centralidade que tem 

vindo a adquirir, independentemente das perspetivas que os diferentes quadros ideológicos 

lhe conferem, bem como a relação que entre a avaliação externa e a autoavaliação se 

estabelece. 

 

 

1. Conceito de Avaliação 

 

Na perspetiva de Domingues (2004) a avaliação da qualidade educacional é um conceito 

de difícil definição, ideia corroborada por Hadji (1994) que alude à sua complexidade, 

alertando para o risco de nunca se ter uma resposta acabada, pelo que a sua definição unívoca 

se apresenta como um empreendimento difícil de atingir. 

Se tivermos em conta a evolução deste conceito poderemos verificar que, num primeiro 

momento, se reportava, exclusivamente, à avaliação dos alunos, o que fica expresso nas 

palavras de Guerra 

circunscrito al aula, referido a los alunos y limitado al control de los conocimientos adquiridos 

 Ao incidir sobre a avaliação em contexto de 

sala de aula, pode torna-

socialmente discriminados na medida em que acaba sendo um instrumento de legitimiação da 

 

2000:102). 

Na atualidade, o enfoque é mais amplo, permitindo-se a outras perspetivas e outros 

atores educativos. Este novo paradigma de avaliação, que no horizonte tem sempre o sucesso 

educativo, passa a incluir, também, como objeto a própria escola, todas as dinâmicas que aí 



 (2005:67). Sobrinho considera a 

diversas disciplinas e práticas 

nível destacam-se a atividade social complexa exigindo conhecimentos na especialidade. Este 

 

Na literatura inglesa encontramos uma diferenciação de conceitos dependendo do objeto 

da avaliação: accountability significa interação entre avaliação, prestação de contas e 

responsabilização; já assessment supõe uma avaliação por comparação; appraisal uma 

apreciação; self-evaluation, autoavaliação do aluno; self-assessment, autoavaliação e research, 

pesquisa. No que concerne ao termo accountability, Afonso considera que é um conceito que 

práticas e actores também diversificados, dando, por vezes, a se

(2009a:58) e, uma vez que pode ser entendido em vários contextos, Mulgan (2000) alerta para 

o risco de enfraquecimento da sua definição. Este é um processo em que alguém presta contas 

de algo a alguma autoridade, pelo que é considerado um processo externo; de um lado temos 

quem chame à responsabilidade em busca de uma resposta e, de outro, aquele que responde. 

A autoridade pressupõe a capacidade de exigir com consequências em torno da recompensa e 

de sanções/penalizações, pelo que a este conceito estão associadas três dimensões 

estruturantes: de informação, de justificação e de imposição/sanção (Afonso, 2009a). O direito 

de pedir informações e exigir justificações sustenta o pilar da prestação de contas que tem 

uma dimensão informativa e argumentativa; o da responsabilização que assume a presença 

dos atores educativos, o reconhecimento informal do mérito, entre outras e, por último, o da 

avaliação referente à recolha e tratamento de dados no sentido de produzir juízos de valor 

sobre assuntos específicos. Este poderá não ser o último a ser aplicado podendo anteceder a 

prestação de contas (avaliação ex-ante), se for aplicado entre a prestação de contas e a 

responsabilização (avaliação post-ante) e pode, ainda, ser aplicada autonomamente através 

de estudos e/ou relatórios elaborados por entidades internas e/ou externas assumindo-se como 

um instrumento de prestação de contas. 

 



         

 

Figura 8: Dimensões de um Modelo de accountability   
Fonte: Afonso (2009a:60) 

 

Afonso (2009a) considera, ainda, que só com processos credíveis, válidos e fidedignos 

de avaliação é que é possível emitir juízos de valor, pelo que Guerra afirma que  

 

avaliar as escolas com rigor implica conhecer a especial natureza e configuração que elas têm, 

enquanto instituições enraizadas numa determinada sociedade: a sua heteronímia, as suas 

componentes nomotéticas, os seus fins ambíguos, a sua débil articulação, a sua problemática 

tecnologia. Por outro lado, é imprescindível ter em conta o carácter único, irrepetível, dinâmico, 

cheio de valores e imprescindível de cada escola (2002a:11).  

 

Neste tipo de avaliação deverão estar salvaguardados os direitos dos que são chamados 

a prestar contas e a transparência, com a definição clara de objetivos, critérios, princípios, 

instrumentos, pois caso contrário está comprometida a prestação de contas quanto à 

responsabilização: 

 



esta deverá desenvolver-se de forma fundamentada e o mais possível objectiva, de modo a 

procurar garantir a transparência e o direito à informação em relação à prossecução de 

políticas, orientações, processos e práticas. E se, por alguma razão, não for esperada nem 

ajustada a assunção voluntária de eventuais responsabilidades pessoais, políticas ou 

institucionais, ou se, em decorrência da prestação de contas, houver lugar a prémios ou sanções, 

ou outras formas de responsabilização de instituições, organizações ou pessoas, isso deve ser 

também consequência (pelo menos em determinadas situações) de uma avaliação rigorosa e 

prudente sob o ponto de vista técnico-metodológico (tendo por referência, entre outros, 

critérios, objectivos e padrões previamente definidos), e tendo em conta igualmente o 

enquadramento cultural, ético e jurídico que preveja procedimentos democráticos e 

salvaguarde direitos fundamentais (Afonso, 2009:14). 

 

Azevedo afirma que a avaliação das escolas não é, nem poderá ser, uma atividade para 

preencher calendário, 

(2005:67). Apresenta, para o efeito, oito tópicos onde reflete sobre os princípios gerais de uma 

avaliação para a melhoria das escolas. 

No primeiro tópico considera que as escolas são instituições com caraterísticas 

próprias, pelo que não são avaliáveis, baseando-se nos quatro pilares da Comissão da Unesco 

para a educação no século XXI: a escola é para se aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver 

com os outros.  

No que respeita ao segundo tópico, este autor distingue escola eficaz do fator escola 

tendo, necessariamente, a direção da escola e a sua gestão uma palavra a dizer, na medida em 

que a sua organização e cultura poderão gerar impactos diversos na eficácia pedagógica e, 

consequentemente, na avaliação institucional. Para este autor, a escola é o último escalão da 

hierarquia que não se encontra dissociada da avaliação individual do desempenho dos 

docentes e da ação dos poderes organizadores intermédios e da intervenção das autoridades 

ministeriais.  

Visando sempre a melhoria da escola, surge o terceiro princípio que alerta para a 

distinção entre mudar e melhorar e, assim, uma melhoria efetiva só acontece quando esta é 

assumida por todos os atores educativos, pelos docentes de forma individualizada e pela escola 

como organização. Mudar a estrutura não muda a prática, pelo que uma avaliação deverá 

alimentar a melhoria ao produzir informação sobre o que se faz e o que se aprende na escola 

contribuindo, desta forma, para uma nova cultura de escola. 



No quarto tópico, o autor reforça a ideia de que tudo acontece dentro da sala de aula 

pelo que se corre o risco de analisar formalidades, organogramas e atas sem se avaliar métodos, 

recursos, saberes mobilizados e práticas pedagógicas, tornando-se fulcral a observação das 

espaço.  

O quinto tópico relaciona a prestação de contas com a melhoria. Para o autor o ideal 

seria, por um lado, prestar contas suscitando dinâmicas de melhoria e, por outro lado, avaliar 

numa lógica de melhoria, tendo por base uma prestação de contas e nunca pensar nas duas de 

forma isolada.  

As finalidades, os destinatários e as consequências são abordadas no sexto tópico em 

que se pode ler que a avaliação deverá produzir um plano de ação de melhoria com objetivos 

responsáveis com definição dos momentos dessa ação defendendo que as escolas com mais 

dificuldades de ação deveriam ser apoiadas externamente. Esta avaliação incide sobre toda a 

comunidade educativa sem nos esquecermos das famílias, das autarquias, da administração 

educativa, das instituições de formação inicial e contínua dos professores e, até mesmo, dos 

media pois, apesar de graus diferentes, todos têm a sua responsabilidade na educação. 

No seu sétimo tópico, o autor refere que uma avaliação deverá abranger o contexto, os 

recursos, os processos e os resultados da escola; deverão ser definidos critérios de apreciação, 

caso contrário corre o risco de ser arbitrária e interpretada com menos legitimidade; o 

diagnóstico deverá ser claro, sucinto, compreensivo, sem ser complacente, e objetivo; uma 

avaliação deverá usar, no caso, uma metodologia quantitativa e qualitativa para melhor 

compreender a realidade  estatísticas internas, análise documental, entrevistas, observação 

de aulas e de outras atividades; envolver os professores, alunos e pais numa lógica de 

auscultação, envolvimento e responsabilidade.  

Por último, o autor considera positivo que, quando falamos de avaliação das escolas, 

se cruzem os olhares internos com os externos, pelo que os primeiros fomentam a utilidade da 

avaliação e os segundos dão credibilidade aos atores educativos. 

que, por sua vez, implica a atribuição de um significado entre um referido (produto) e um 

a 

(Stake, 2006:61). O processo de avaliação é, na opinião de Barbier, um  



processus de transformation de représentations dont le point de départ serait une représentation 

normée de ce même objet (mise en relation du référé avec un référent conduisant à la production 

 (1985 :64). 

 

Hadji (1994) defende que a avaliação poderá ser entendida tendo em conta três palavras-

chave: verificar a presença de algo que se espera (saber, conhecimento, etc), situar alguma 

coisa em relação a alguma norma (escola, projeto, etc) e julgar, ou seja, atribuir um juízo de 

valor. Sobre este último conceito, o autor afirma que é através deste que o avaliador aprecia o 

que a realidade vale relativamente a um aluno, um programa, um projeto, um docente, uma 

escola, entre outros. Para conseguir fazê-lo terá de confrontar o referido  o que está a ser 

observado no objeto avaliado  e o referente  que contempla os critérios e indicadores que 

servem de base para a observação do objeto avaliado. A avaliação resulta de um confronto 

entre os dados esperados (referente) e os dados reais (referido), resultando a avaliação num 

juízo de valor.  

 

 

 

 

 

Figura 9: Ato de avaliar  
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Guerra (2016) fala-nos de uma avaliação como medição (utilizando uma dimensão 

tecnológica/positivista) e como compreensão (utilizando uma dimensão crítica/reflexiva). A 

primeira consiste na análise dos resultados através dos números, portanto quantitativa, não se 

questionando o porquê dos maus resultados e, consequentemente, não se levantando questões 

sobre os processos. Para o autor (2015) a avaliação das escolas está na moda, mas tal não é 

sinónimo de que se estejam a melhorar os processos de ensino aprendizagem. É de opinião de 

que nem só os alunos devem ser alvo de avaliação, considera que é importante definir a quem 

se direciona e que valores se promovem. Não deverá ser de caráter instrumental ficando refém 

do poder, do dinheiro, da injustiça e da desigualdade. Salienta que a avaliação tem muitas e 

diferentes funções: classificar, selecionar, controlar, compreender, melhorar, dialogar, 

Juízo de valor



diagnosticar, hierarquizar, comparar, medir, controlar, motivar, acreditar, quantificar, 

aprender, dialogar e melhorar, sendo que umas são mais utilizadas na prática do que outras, 

influenciando, por isso, os resultados finais, levando pais e/ou encarregados de educação a 

escolher uma ou outra escola. É à ênfase que se dá a cada uma delas que torna a avaliação 

mais ou menos aceitável, mais ou menos punitiva. Vai mais longe, afirmando que a avaliação 

ideal das escolas deveria estar atenta aos processos e não somente aos resultados; ouvir todos 

os participantes em condições de liberdade; utilizar métodos diversificados para explorar a 

realidade; estar orientada para a melhoria da escola e, através dela, da sociedade; ser 

educativa; ter em conta os valores; ser holística; ninguém ter o privilégio da verdade; ser 

democrática; ser uma ajuda e não uma ameaça; ser contextualizada; utilizar a linguagem 

natural dos avaliados para que estes a entendam e ser emergente. Apresenta seis princípios 

que justificam a necessidade da avaliação das escolas: 

- Princípio da racionalidade  a avaliação é um processo de compreensão do que 

acontece. É irracional não nos questionarmos sobre a conceção dos objetivos propostos sobre 

o porquê dos alunos não aprenderem, e sobre a possibilidade de melhorar o que se pretende;  

- Princípio da responsabilidade  dentro de uma organização tão complexa, como é o 

caso das escolas, há decisões que beneficiam uns e prejudicam outros, devido a diagnósticos 

mal realizados e, desta forma, resultam na aplicação de medidas que não surtem o devido 

efeito, surgindo um sentimento de culpabilização dos alunos, pois, quase sempre, a culpa é 

dos que não aprendem.  

- Princípio da colegialidade  o sucesso ou insucesso dos alunos é da responsabilidade 

de toda a organização escolar, desde os políticos aos gestores das escolas;  

- Princípio do profissionalismo - a reflexão sistemática e rigorosa da prática pedagógica 

evita a rotina e as desculpas aquando de uma avaliação da escola e dos seus resultados;  

- Princípio do perfecionismo  uma escola só melhora se houver um esforço conjunto 

entre a vontade, a inteligência, o esforço dos gestores, dos professores e dos alunos apelando, 

não só, à parte afetiva mas, também, a toda uma gestão e dimensão organizacional e 

institucional; 

 - Princípio do exemplo  se uma escola aceita opiniões, reflete com rigor e se empenha 

em melhorar, passa a ser uma referência para a sociedade em geral.  

Este tipo de avaliação instala-se com facilidade porque é de efeito imediato, ou seja, é 

facilmente percetível se houve sucesso ou fracasso por comparação; como consequência, 



corre-se o risco de se instalar uma cultura de individualismo, de competitividade, de 

simplificação e de imediatismo. 

Por último, numa dimensão crítica/reflexiva, a avaliação é encarada numa perspetiva de 

compreensão que leva a um processo de análise; a avaliação é um meio colocado ao dispor 

para um determinado fim. Desta forma, as funções que se potenciam são: diagnóstico, diálogo, 

compreensão, reorientação e aprendizagem. Esta avaliação é geradora de uma cultura escolar 

de mudanças profundas e fundamentadas. 

 

 

Figura 10: Tipos de avaliação segundo Guerra (1996) 
Fonte: Elaboração própria 

 

Hadji (1994) considera que toda a avaliação que tenha um suporte quantitativo é 

designada de estimativa, contrapondo com a apreciativa que tem uma componente qualitativa. 

Nesta última, quando o referente é construído antes da recolha de informação, orientando a 

leitura da realidade, designa-se de avaliação apreciativa com modelo predeterminado, que 

significa que o referente é construído numa dimensão que permite interpretar e compreender 

a realidade em vez de julgar. 

 



 

Tabela 10: Tipos de Avaliação segundo Hadji 
Fonte: Elaboração própria 

 

Também para Costa e Ventura (2002) o tema da avaliação das escolas é importante, 

devido à visibilidade do tema e por se tratar de organizações com uma individualidade própria 

que a distingue das outras, a saber: a crescente autonomia decisória no sentido de dar as 

respostas mais adequadas aos seus problemas; a pressão pública que requer uma prestação de 

contas sobre os resultados obtidos; um maior controlo financeiro que requer uma maior 

racionalização dos recursos; procura de informação sobre a situação do ensino do país 

constituindo um diagnóstico para que se possam desencadear as ações necessárias para atingir 

os objetivos traçados; promoção da qualidade das escolas para tentar angariar mais alunos e, 

por último, implementação de estratégias de mudança, visando uma melhoria e 

desenvolvimento organizacional ao identificar os pontos fortes e os fracos. 

MÉTODOS

INTENÇÕES

AVALIAÇÃO 
ESTIMATIVA

Orientação para o 
quantitativo

Medir

AVALIAÇÃO APRECIATIVA

Orientação para o qualitativo

Com modelo 
predeterminado

Apreciar

Sem modelo 
predeterminado

Interpretar



 

 

Figura 11: Avaliação como reflexão sobre o ensino 
Fonte: Rosales (1990:30) 

 
 

Em modo de conclusão podemos afirmar que a avaliação poderá ser vista como um meio 

para uma efetiva reflexão sobre a educação. Vista em várias perspetivas, esta terá um objeto 

de estudo que analisada por quem de direito (agente) e num determinado contexto, usará a 

metodologia mais adequada para o efeito.  

 

 

2. Dimensões da avaliação 

 

Avaliar, ou se quisermos, produzir um juízo de valor, requer, para Hadji, uma tomada 

de decisão por parte do avaliador enquadrada nas suas experiências e competência. Esta deve 

Avaliação 
como 

reflexão 
sobre o 
ensino

- verificação e optimização de resultados e 
processos de ensino e aprendizagem

verificação e optimização de resultados e 
processos de aprendizagem

- verificação e optimização de resultados de 
aprendizagem

- científico-positiva

- M. plural e naturalista

- M. baseada na observação 
e reflexão

Auto e hetero-avaliação:

- professor/aluno

- administração/sociedade

- pessoal implicado nas tarefas 
educativas

- De carácter pedagógico e 
didáctico

- De carácter institucional

- De carácter sócio-cultural

- identificação de causas

- aspetos previstos e não previstos

- processos de ensino e aprendizagem

componentes do ensino

componentes da aprendizagem

Objecto (sobre quê) 

Finalidade (para quê) 

Metodologia (como) 

Agente (quem) 

Contextualização 
(circunstâncias) 



espelhar-se nas escolhas técnicas resultantes de uma coerência com as intenções que 

precederam o processo de avaliação. Neste sentido refere que  

 

ainda que o avaliador possa não ter uma consciência muito clara da filosofia subjacente ao seu 

projecto de avaliar, dificilmente pode esquecer a questão de saber para que serve a sua 

actividade. E mesmo se não lhe atribuir explicitamente um modelo de funcionamento, não 

pode ignorar que, em referência ao contexto decisional, essa mesma actividade pode ter várias 

funções (1994:60-61). 

 

As funções a que se refere agrupam-se essencialmente em três categorias  orientar, 

regular e certificar, inseridas nas avaliações diagnóstica, formativa e sumativa 

respetivamente. 

 

 

 

Figura 12: Sequência das dimensões avaliativas 
Fonte: Elaboração própria 

 

A avaliação diagnóstica 

algumas carac

É-lhe 

ao l

(Rosales, 1990:36). 

 O estudo do estado global do objeto através da identificação das necessidades para a 

resolução dos problemas é o objetivo principal desta dimensão. Ao ser feita atempadamente 

permite-nos averiguar se as metas, objetivos ou prioridades definidos estão a ser cumpridos. 

A nível metodológico, esta dimensão pode recorrer tanto a métodos qualitativos como 

quantitativos, uma vez que ambos privilegiam a recolha de informação suficiente para um 

diagnóstico atualizado da escola no momento da avaliação. Devido à quantidade de 

   
 

  



informação recolhida, torna-se uma tarefa complicada distinguir o que é essencial para a 

avaliação da escola, pelo que se torna crucial selecionar, clarificar e justificar o plano de ação. 

A dimensão formativa integra-

s os seus êxitos e 

dificuldades. Esta dimensão projeta-se sobre os processos e não sobre os resultados (Rosales, 

1990) e tem subjacente alguns conceitos: sugere alguma segurança pois pretende consolidar 

a confiança no processo; assistência ao delinear as etapas para uma progressão; feedback 

fornecendo uma informação útil sobre as etapas já ultrapassadas e as dificuldades encontradas 

e um diálogo frequente que beneficiará ambas as partes. Hadji é de opinião de que esta 

avaliação tem como função regular o processo no presente, visam a melhoria da escola e uma 

lerta para o facto de se 

poder cair no erro de se ter uma visão voluntarista ao considerar que esta poderá conduzir, 

exclusivamente, à promoção e valorização pessoal e académica dos alunos. 

A nível metodológico esta avaliação utiliza essencialmente métodos qualitativos que 

orientam a escola para um percurso mais eficaz para atingir os objetivos propostos. 

A avaliação sumativa pretende fazer o balanço final de todo o trabalho desenvolvido 

aferindo a melhoria dos resultados após a aplicabilidade das ações desenvolvidas. Tem lugar 

no fim de um determinado processo prestando contas daquilo que se fez no passado (Rosales, 

1990). 

Afonso considera que esta dimensão da avaliação poderá ser subdividida em avaliação 

normativa e criterial defendendo que  

 

enquanto a avaliação criterial verifica a aprendizagem de cada aluno em relação a objectivos 

previamente definidos, para um curso ou uma disciplina, a avaliação normativa  que presume 

que as diferenças individuais tendem a distribuir-se de acordo com uma curva normal de Gauss 

 toma como referência, ou compara, as realizações dos sujeitos que pertencem ao mesmo tempo 

 o que lhe confere uma natureza intrinsecamente selectiva e competitiva (1998:52). 

 
 

A avaliação normativa parece ser, na linha de pensamento deste autor, a mais adequada 

quando se perspetiva a competição e a comparação sendo, portanto, quantificável; e a criterial 



a que dá mais garantias de que são realizadas a transmissão e a aprendizagem de competências 

mínimas para o mundo do trabalho, sendo, por isso, mais controlável pelo Estado. 

 

 

 

Tabela 11: Comparação entre avaliação criterial e normativa  
Fonte: Afonso (1998:57) 

 

Perspetivando-se uma escola aprendente, esta avaliação recai sobre os resultados 

escolares permitindo-lhe verificar e certificar se os objetivos propostos foram alcançados. 

Esta encontra-se, essencialmente, na avaliação externa das escolas que analisa os resultados 

dos alunos nos exames nacionais ou nas provas de aferição promovidas pela administração 

central. A autoavaliação das escolas também recorre a uma avaliação sumativa para poder 

analisar se a mesma se encontra em linha com o plano de ação traçado. Desta feita, podemos 

concluir que este tipo de avaliação pretende informar os diversos intervenientes da 

concretização, ou não, dos objetivos pretendidos e fornecer dados importantes à escola para 

que esta se possa defender das pressões oriundas dos agentes internos e externos, dando corpo 

a uma das suas obrigações  prestação de contas. Esta é uma avaliação que utiliza, sobretudo, 

métodos quantitativos. 

 

 

Tipos de 
avaliação

AVALIAÇÃO 
CRITERIAL

AVALIAÇÃO 
NORMATIVA

NIVEL MICRO 
(PEDAGÓGICO)

Grau de consecução 
dos objetivos 

específicos e dos 
objetivos gerais 

mínimos de cada 
disciplina

Comparação dos 
resultados dos 
alunos de uma 
mesma turma

NÍVEL MESO 
(ORGANIZACIONAL)

Grau de consecução 
dos objetivos 

específicos e dos 
objetivos  gerais 
mínimos de cada 

disciplina e 
eventualmente dos 

objetivos dos Projetos 
Educativos

Comparação dos 
resultados de turmas 
diferentes da mesma 

escola

NÍVEL MACRO 
(NACIONAL)

Grau de consecução 
dos objetivos da 

LBSE e dos objetivos 
mínimos de cada 

ciclo de estudos ou 
dos objetivos gerais 

mínimos de cada 
disciplina

Comparação dos 
resultados de 

escolas do mesmo 
país

NÍVEL MEGA 
(INTERNACIONAL)

Os objetivos não 
podem ser 

estabelecidos 
uniformemente ou 

só pdem ser 
estabelecidos em 
certas condições

Comparação de 
resultados de 

escolas ou grupos de 
alunos de países 

diferentes



 

 

Tabela 12: Síntese das dimensões avaliativas 
Fonte: Elaboração própria  

 

Na perspetiva de Hadji a avaliação encerra duas modalidades denominadas como 

referencial normativo e referencial criterial. A primeira, estando diretamente ligada a uma 

norma 

Moreira, 2014:191) que será utilizado como uma norma de referência e de comparação. 

Apesar de na avaliação referencial criterial também ser utilizada uma norma, o quadro 

de referência é constituído por um desempenho-alvo. Para estes autores, estes dois referenciais 

permitem apreciar ou interpretar comportamentos e a escolha do modelo a utilizar não tem 

uma ligação obrigatória entre a intenção e a técnica, pois esta última só ganha sentido numa 

operação complexa entre intenção, função e modalidades. Pauta-se por objetivos e metas a 

atingir após uma avaliação diagnóstica, pelo que, neste caso, os processos de avaliação das 

aprendizagens deverão estar em sintonia com os objetivos traçados, o que nem sempre 

acontece com os exames nacionais. Na opinião de Rodrigues e Moreira (2014) o desejável 

seria existir uma conjugação entre estes dois referenciais. Para além destes dois referenciais 

Dimensões

Diagnóstica

Formativa

Sumativa

Objetivo 
Principal

Identificação das 
necessidades que 
impedem que as 

necessidades sejam 
satisfeitas

(identificação das 
possíveis soluções 

dos problemas)

Contribuir para a 
melhoria das 

aprendizagens

Verificar o 
(ins)sucesso dos 

objetivos traçados

Função(ões)

Orientar

Regular 
(processo)

Reforçar (êxitos)

Remediar 
(dificuldades)

Controlar

Certificar

Metodologia

Qualitativa

Quantitativa

Qualitativa

Quantitativa

Funções anexas

Explorar ou 
identificar

Orientar

Compreender

Adaptar

Inventariar

Harmonizar

Tranquilizar

Apoiar

Orientar

Reforçar

Corrigir

Classificar

Situar

Informar



Referência ecológica 
e experiencial: 

Toma em linha de 
conta os contextos 

envolventes (internos 
e externos) 

acrescentam mais dois: o ipsativo e o experiencial. Consideram que o referencial ipsativo 

compara os resultados das aprendizagens anteriores com os obtidos no momento. A 

experiência e o conhecimento acumulados do avaliador externo serão fundamentais para 

interpretar os resultados da avaliação dando corpo ao referencial experiencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

Figura 13: Tipos de referenciação e sua articulação na avaliação de escolas 
Fonte: Rodrigues e Moreira (2014:191) 

 

De acordo com Rodrigues e Moreira (2014), para que se proceda a uma avaliação das 

escolas, é necessário pensar nos dispositivos e processos, nas abordagens e metodologias a 

adotar, o estatuto e o papel dos atores envolvidos, assim como das partes interessadas e, por 

fim, a validade e a qualidade da própria avaliação. Na linha de Figari (2008), existem três 

orientações paradigmáticas: orientação realista objetivista (externa), orientação sujetivista 

relativista (interna) e orientação dialética, democrática e crítica (interativa). 

A primeira orientação assenta na separação entre factos e opiniões, ou seja, entre 

avaliador e avaliado numa perspetiva em que se dá mais importância aos factos e 

acontecimentos em detrimento das emoções. As avaliações externas prevalecem sobre a 

autoavaliação pois desta forma toda a referenciação e interpretação da informação é científica 

e tecnicamente fundamentada por autoridades na matéria e, consequentemente, validadas. 

Contextos 

 Progresso 

Conhecimento Especializado e 
Profissional 

e Experiência Pessoal 

Referência normativa: 
Comparar com o 

 
de outras escolas 

semelhantes 

Referência criterial: 
Definir o nível de 

alcançar 
 

Referência ipsativa: 
Avaliar a evolução ou 

comparando o atingido e 
o inicial 

Média



Para estes autores a orientação subjetivista, pelo contrário, valoriza o conhecimento 

prático e experiencial atribuindo aos sujeitos, grupos e organização, o papel de atores com 

(2014:195). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13: Paradigmas da avaliação 
Fonte: Rodrigues e Moreira, 2014 

 
 
 

3. Avaliação das Escolas  

 

A qualidade educacional assumiu uma importância tal que, nos últimos anos, tem sido 

considerada na avaliação das escolas, quer seja interna ou externa, efetuada por elementos 

    

    
 

  
 

    

    
    

    
      

 
      

   

   
    

    

    

   
  

  
  

 

    

     
   

   

     
  

    
 
    

   
    

    

 

   
   

 

    

    
  

 
   

    
     

      

   
     

  



pertencentes à comunidade educativa ou por elementos externos. Referenciada em alguns 

normativos, assume uma legitimidade maior quando o XV governo constitucional aprova, a 

30 de Dezembro, a Lei 31/2002. O controlo da educação por parte do Estado surge nos 

sistemas centralizados através da figura de um Estado Educador (Nóvoa, 2005) onde assumia 

a oferta do controlo do serviço público com tendência monopolista para um Estado Avaliador 

que valorizava uma análise dos produtos e não dos processos como verificação do 

cumprimento de objetivos pré-definidos. Este Estado Avaliador utiliza, como forma de 

regulamentação das políticas de avaliação e de accountability os exames, a avaliação externa 

(AE) e autoavaliação das escolas (AAE) (OCDE, 2011). A primeira, com consequências 

diretas na progressão académica dos alunos; a avaliação externa das escolas (AEE), cujos 

mecanismos são formais e reguladores seguem procedimentos estandardizados e, por último, 

a autoavaliação das escolas (AAE) espelham reflexões sobre o ensino que se oferece e os 

resultados alcançados, fazendo muitas vezes parte do sistema de accountability. Com efeito, 

a avaliação das escolas apresenta-se como uma tarefa complexa, difícil, conflituosa, mas 

necessária (Rocha,1998). Complexa porque é composta por diversos subsistemas, 

nomeadamente, do currículo, da avaliação e da relação dos alunos, funcionários e professores, 

assim como no plano económico, social, político, legal, cultural e comunicacional. Considera 

que a avaliação terá de ter em conta a realidade de cada escola que, para além de todos estes 

fatores estruturais, se associa aos conjunturais: movimentos migratórios das populações, 

abertura crescente das escolas ao meio, a multiplicidade crescente de funções que a sociedade 

espera das escolas, a dificuldade em definir metas educativas claras e a composição das 

escolas por um corpo docente que, com elevada formação científica, reage estrategicamente 

às oportunidades. A estes constrangimentos junta-se uma linguagem por vezes pouco clara 

dos instrumentos de avaliação, a perceção dos avaliados, as expectativas e/ou ideias pré 

concebidas do avaliador, relativamente aos avaliados. A avaliação tem-se revelado uma tarefa 

nem sempre de fácil realização pelo facto de muitos a associarem à ideia de controlo técnico, 

levando, por vezes, a algumas desconfianças e potenciando o desenvolvimento de atitudes de 

recusa perante qualquer avaliação educacional que não a dos alunos. Surge, com frequência, 

receio ou suspeita de que, por detrás do ato de avaliar, há a intenção de imputar a 

responsabilidade aos professores dos maus resultados escolares obtidos. E porque a escola é 

uma organização que não pode ser entendida à margem do poder, não será estranho que esta 

se possa tornar conflituosa, interferindo com interesses e motivações contrárias dos mais 



diversos atores educativos. No entanto, torna-se necessária, pois é uma oportunidade de 

aprendizagem de todos os que dela fazem parte. 

Porém, não deixa de ser nítida a consideração de que se tem vindo a assistir a uma 

sociedade em geral, com um enfoque muito acentuado nos resultados da AE dos alunos, 

promovendo uma cultura de competitividade entre as escolas públicas e/ou privadas e um 

reforço no controlo do que se ensina e como se ensina. Afonso vai mais além ao afirmar que 

a imprensa também tem a sua quota-

considerável na política educativa a nível nacional (2007: 232). Alerta, também, para o facto 

de se estarem a sobrevalorizar os indicadores e resultados quantificáveis na avaliação externa 

(2007:18), direcionando-nos para uma qualidade da educação escolar baseada na gestão, na 

regulação e no controlo dos processos e atores educativos, por forma a alcançar os objetivos 

externos definidos pelo estado. É de opinião que está a surgir uma nova escola com missões 

e objetivos diferentes. Constantemente submetida a fortes pressões externas, quer por parte 

do Estado, quer da sociedade em geral, é-lhe pedida uma maior seletividade e competição na 

produção e melhoria dos resultados escolares em convivência com as diversidades escolares 

 sociofamiliares, raciais, entre outras. Toda esta complexidade das escolas é do interesse dos 

mais variados atores que dão o seu contributo para o seu funcionamento: os professores com 

o seu profissionalismo e disponibilidades cognitivas e emocionais; os alunos que constroem 

o seu percurso de vida mediante as suas expectativas e possibilidades; os diretores de escola 

que a gerem com visões educativas, empenho e motivações diferentes e o Estado Central que, 

em consonância com os municípios, as apoiam financeiramente.   

A avaliação das escolas pressupõe, para além do envolvimento e empenho de todos os 

atores educativos, que esta seja uma atividade permanente apoiada em dispositivos de 

monitorização articulados com os órgãos de gestão e coordenação. As escolas estão 

enquadradas num sistema educativo e, como tal, deverão reger-se por referenciais mais 

amplos, muito embora não se possa esquecer a sua especificidade de que muito depende o 

contexto individual. 

Sendo as escolas organizações aprendentes e em constante mudança, o Estado viu na 

avaliação uma forma de justificar e legitimar as políticas a seguir. Deixando de parte a ideia 

de um estado educador, foi assumindo o papel de regulador/avaliador em conformidade com 



as políticas educativas europeias que focam a sua ação nos resultados, assumindo funções de 

controlo e de accountability. Porém, também se sente pressionado a apresentar resultados, 

uma vez que também está sujeito a uma avaliação, que é feita internamente, bem como 

externamente quando são os organismos internacionais a fazê-lo. 

No plano político, existem diferenças na forma de entender o que é a avaliação 

trumento de 

controlo administrativo-

íticas e reflexivas e de 

 

No entanto, a avaliação das escolas não pode ser reduzida a uma dimensão meramente 

técnica, na medida em que envolve interesses, visões e expectativas políticas, sociais e 

económicas. Azevedo (2005) salienta algumas dessas dimensões, ao referir que a 

descentralização de meios e a definição de objetivos nacionais e de patamares de resultados 

escolares marcam a avaliação das escolas. Tal permite que o consumidor possa ter a 

informação suficiente para escolher a escola que lhe ofereça a melhor relação custo-benefício, 

com garantias de qualidade do serviço e informação atualizada, pois as expectativas que 

envolvem as escolas pretendem uma solução para os mais diversos problemas sociais. Os 

estudos sobre a eficácia das escolas, as caraterísticas das escolas boas, a melhoria das escolas 

e o efeito-estabelecimento, multiplicam-se e as escolas começam a perceber que a avaliação 

poderá ser um instrumento potenciador de melhoria e de estratégias de desenvolvimento 

decorrentes de processos de avaliação externa e/ou interna (AI). Na opinião deste autor, o 

insucesso da universalização da escolaridade básica é, possivelmente, a maior das fontes de 

interpelação da escola e do modo de organização do trabalho escolar. Considera, ainda, 

importante perceber o que depende de cada escola e o que deriva de fatores externos 

económicos, sociais e culturais. O peso que as instâncias internacionais têm no sistema 

educativo mundial leva a que as instituições que controlam e regulam venham a substituir a 

verificação da conformidade pela avaliação ou meta avaliação, entendendo ser esta a forma 

mais útil e eficaz de controlar e regular os sistemas educativos. Perante o conhecimento 

público dos resultados dos exames nacionais (através dos rankings das escolas) é necessário 

tentar perceber o que explicam esses mesmos resultados que, por vezes, se apresentam longe 

do espectável. Uma avaliação poderá, não evitando uma classificação, promover uma 

informação mais ampla, integrada e plural. A avaliação interna implica e reforça o 



profissionalismo docente, o desejo de realização, a exigência de aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas, o desenvolvimento de uma ética profissional marcada pela responsabilidade e 

pelo cuid  

Sendo assim, poderemos constatar que o peso dado a cada um destes fatores, e a forma 

como interagem, poderá definir se teremos uma avaliação mais interna ou externa, formativa 

ou sumativa, qualitativa ou quantitativa, ora dando-se mais ênfase aos processos, ora aos 

entendida como um dispositivo de apoio reflexivo e crítico como uma forma de controlo de 

acçã  

Por sua vez Clímaco (2002) fala-nos de três forças impulsionadoras do interesse pela 

avaliação das escolas: pressão para melhorar o serviço educativo, reorganização da 

administração e contributos da investigação sobre a eficácia das escolas. Em 1998, Lafond 

destaca três razões que lhe parecem essenciais para uma avaliação de escolas: a pressão da 

opinião pública exercida sobre a qualidade das escolas, nomeadamente pais/encarregados de 

educação e comunicação social; a constatação da singularidade das escolas, ou seja, cada 

escola tem a sua identidade, a sua gestão, a qualidade das relações humanas, a existência (ou 

não) de trabalho de equipa e a qualidade pedagógica, aspetos que condicionam a obtenção de 

melhores ou piores resultados escolares e, por último, o desenvolvimento da autonomia e da 

capacidade decisória que levará a uma prestação de contas interna ou externamente. 

procura de sucesso educativo a princípios de qualidade e a difundir a ideia de que a avaliação, 

2014:422), justificando ser esta a necessidade de avaliar as escolas. 

 

 

4. Enquadramento político-normativo da Avaliação das Escolas 

 

A LBSE aponta para algumas mudanças na distribuição de responsabilidades dos atores 

educativos que são avaliados em três eixos: descentralização e autonomia das escolas; papel 

das famílias e os dispositivos de avaliação e prestação de contas (Batista, 2014). O 

desenvolvimento de dispositivos de avaliação e prestação de contas verifica-se em diversos 

faz sentido pensar numa política de avaliação se for concebida como um instrumento de 



(2007:224), estando em sintonia com a administração central que delega na Inspeção Geral da 

o, a auditoria e a fiscalização do 

funcionamento do sistema educativo no âmbito da educação pré-escolar, dos ensinos básico e 

secundário e da educação extra- -Lei nº 213/2006, artº 10º). Este serviço 

central do ME teve, ao longo da nossa história, um papel preponderante neste campo, mas 

nem sempre assim foi.  

A Real Mesa Censória, instituída em 1768, inicialmente com funções de censura dos 

livros e publicações, acabou por assumir funções de Direção dos Estudos das Escola, em 1771. 

Com a nomeação de ministros, foi criada a possibilidade de estes visitarem aulas e escolas de 

Lisboa cabendo aos comissários desempenhar este papel em outras zonas do país. Estas visitas, 

podendo ser consideradas inspeções, realizadas em 1771 pela Real Mesa Censória, foram 

feitas a pedido do Marquês de Pombal (ministro de D. José I) e tinham por finalidade conhecer 

o estado em que se encontravam as escolas para se poder iniciar a construção do sistema de 

ensino em Portugal. Em 1792, Jerónimo Sousa Barbosa, na qualidade de Visitador das Escolas 

da Comarca de Coimbra, visitava os estabelecimentos de ensino nos arredores da sua comarca. 

Com funções inspetivas, elaborou a Conta Geral, considerado o primeiro relatório de inspeção 

de ensino efetuado em Portugal. A Universidade de Coimbra assumiu em 1799 funções 

inspetivas e organiza a Junta da Diretoria-Geral dos Estudos e Escolas do Reino que só em 

1801 viria a exercer a sua função. 

Foram vários os normativos que foram dando a conhecer esta preocupação de avaliação 

do sistema educativo, visando garantir a sua qualidade, mas só é objeto de regulamentação 

com a Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro. Com um alcance relevante nas escolas, este 

normativo estipula, como objetivos, no artigo 3º, promover a melhoria da qualidade do sistema 

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

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

informação de gestão daquele sistema; dotar a administração educativa local, regional e 

nacional, e a sociedade em geral, de um quadro de informações sobre o funcionamento do 

sistema educativo, integrando e contextualizando a interpretação dos resultados da avaliação; 

assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e 

responsabilidade nas escolas; permitir incentivar as ações e os processos de melhoria da 

qualidade, do funcionamento e dos resultados das escolas, através de intervenções públicas de 

reconhecimento e apoio; sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a 



participação ativa no processo educativo; garantir a credibilidade do desempenho dos 

estabelecimentos de educação e de ensino; valorizar o papel dos vários membros da 

comunidade educativa, em especial dos professores, dos alunos, dos pais e encarregados de 

educação, das autarquias locais e dos funcionários não docentes das escolas; promover uma 

cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do sistema 

educativo e dos projetos educativos e, por último, participar nas instituições e nos processos 

internacionais de avaliação dos sistemas educativos, fornecendo informação e recolhendo 

experiências comparadas em termos internacionais de referência. 

 No que concerne à estrutura da avaliação das escolas, a Lei nº 31/2002, esta assenta 

nas modalidades de AA e de AE (artº 5º), ambas com grande relevância, deixando expressa a 

complementaridade entre a autoavaliação e a avaliação externa. A interseção destas duas 

instituições se desenvo  

No referente à AA, de caráter obrigatório e permanente, os termos de análise versam 

o grau de concretização do projeto educativo, o nível de execução de atividades 

proporcionadoras de climas e ambientes educativos para o desenvolvimento integral da 

personalidade das crianças e alunos, o desempenho dos órgãos de administração e gestão das 

escolas ou agrupamentos de escolas, o sucesso escolar e a prática de uma cultura de 

colaboração entre os membros da comunidade educativa (artº 6º). 

 O olhar externo, posto em prática pela IGEC, surge em associação com o olhar interno, 

pois um dos objetivos desta entidade passa por incrementar uma cultura de AA e validar os 

processos implementados pela escola. Aferindo a conformidade normativa das atuações 

pedagógicas e didáticas e de administração e gestão, a AE assume uma função controladora 

do sistema (artº 8º). Em ambas as modalidades de avaliação, este normativo desenvolve-se 

tendo em conta os seguintes indicadores (artº 9º): cumprimento da escolaridade obrigatória; 

resultados escolares, em termos de taxa de sucesso, qualidade do mesmo e fluxos escolares; 

inserção no mercado de trabalho; organização e desenvolvimento curricular; participação da 

comunidade educativa; organização e métodos e técnicas de ensino e de aprendizagem, 

incluindo avaliação dos alunos e utilização de apoios educativos; adoção e utilização de 

manuais escolares; níveis de formação e experiência pedagógica e científica dos docentes; 

existência, estado e utilização das instalações e equipamentos; eficiência de organização e de 

gestão; articulação com o sistema de formação profissional e profissionalizante; colaboração 



com as autarquias locais; parcerias com entidades empresariais; dimensão do estabelecimento 

de ensino e clima e ambiente educativos. 

 Em conformidade com o previsto neste normativo, os resultados de avaliação devem 

Projeto Educativo; ao plano de desenvolvimento a médio e longo prazo; ao Plano de 

Atividades; à interação com a comunidade educativa; aos programas de formação; à 

organização das atividades letivas e à gestão dos recursos (artº 15º). 

A 22 de Abril de 2008, e dando seguimento às políticas educativas seguidas, surge o 

Decreto-Lei nº 75/2008 que aprova a reorganização do regime de autonomia, administração e 

gestão das escolas, salientando os princípios de responsabilidade e de prestação de contas, não 

só à tutela como, também, a toda a comunidade educativa, definindo para tal, no seu 

que se afirmem boas 

lideranças e lideranças eficazes, para que em cada escola exista um rosto, um primeiro 

e reforçar a autonomia das escolas instituindo um regime de avaliação e de prestação de contas 

através dos procedimentos de autoavaliação e avaliação externa. O relatório resultante da AAE 

identificação do grau de concretização dos objectivos fixados no projecto educativo, à 

avaliação das actividades realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da 

sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à 

prestação do serviço educa  

A divulgação dos resultados da avaliação das escolas e, consequentemente, do sistema 

visão extensiva, actualizada, criticamente 

Lei 31/2002, 

artº 16º). As famílias viram o seu papel valorizado através de legislação específica sobre 

associações de Pais (Decreto-Lei nº 372/90, de 11 de Novembro) e no reconhecimento do 

direito a dias remunerados e faltas justificadas no exercício dessas responsabilidades 

(Decreto-Lei nº 80/99, de 16 de Março e Lei nº 29/2006, de 4 de Julho). A participação das 

famílias foi posteriormente estendida a todas as escolas através do Decreto-Lei nº 115-A/98, 

de 4 de Maio o que no seu preâmbulo salientava a importância de se valorizarem os diversos 

intervenientes educativos, dando destaque aos professores, pais, estudantes, pessoal não 



docente e representantes do poder local. Aqui os pais tinham uma representatividade nunca 

inferior a 10% na Assembleia de Escola (artº 12º), designados pelas respetivas organizações 

representativas e por um mandato de um ano (artº 14º, ponto 2) e no Conselho Pedagógico 

(artº 25º). Esta representatividade é novamente salientada pelo Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 

de Abril, que a mantém na Assembleia de Escola, agora designada por Conselho Geral (artº 

12º), alterando o mandato para dois anos (artº 16º) e no Conselho Pedagógico (artº 32º, ponto 

1, alínea c) com a condição de não estarem representados nos dois órgãos em simultâneo (artº 

32º, ponto 6). Este normativo sofre a sua segunda alteração através do Dec-Lei nº 137-2012, 

de 2 de julho em algumas matérias, nomeadamente no que diz respeito à representatividade e 

participação dos pais nos diversos órgãos de gestão da escola, a saber: mantêm-se no Conselho 

Geral (artº 12) por um período de dois anos; no Conselho Pedagógico (artº 34º, ponto 2), 

apesar de poderem estar representados, por opção da própria escola, perdem o direito a voto 

e, por último, ganham representatividade nos Conselho de Turma dos 2º e 3º ciclos com a 

presença de dois representantes (artº 44º, ponto 1, alínea c-ii). 

Estes avanços legislativos permitem que a voz dos pais esteja presente na escola por 

via das associações de pais e num dos órgãos estratégicos, o Conselho Geral, mas também na 

escolha da escola que os seus filhos irão frequentar. Na verdade, a escolha da escola por parte 

dos pais é uma questão que é recorrente, pelo que não é atual tendo em conta que perdura, 

mas existem argumentos que, de alguma forma, fundamentam essa possibilidade de escolha, 

do mesmo modo que encontramos argumentos que refutam a possibilidade de essa escolha ser 

feita por parte dos pais. Na opinião de Barroso e Viseu (2003), esta é uma questão que é vista 

pelos seus defensores como um direito parental, assim como a privatização da oferta educativa 

melhora a qualidade das escolas e os seus resultados pois introduzem, desta forma, 

mecanismos de competitividade e de responsabilidade perante o consumidor. Do outro lado 

temos os opositores que defendem que a liberdade de escolha reforça a estratificação 

económica, social e étnica entre as escolas; a atenção poderá ficar mais centrada nas 

estratégias promocionais e de marketing para atrair os melhores alunos do que numa aposta 

efectiva na mudança ou melhoria das aprendizagens e, por último, estas opções traduzem uma 

estratégia elitista na distribuição do serviço educativo que põe em causa o direito de todos os 

cidadãos a uma educação de qualidade na zona geográfica a que pertencem. 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 176/2012 o encarregado de ducação tem o dever 

blica, da rede particular e 

cooperativa ou em instituições de educação e formação, reconhecidas pelas entidades 



geográfica da residência do aluno. Por forma a garantir a transparência e combate à fraude, 

promover a igualdade de oportunidades e superação das desigualdades económicas, sociais e 

este normativo sofre alteração por culturais e, ainda, introduzir elementos que garantam uma 

maior eficiência aos procedimentos de matrícula foi promulgado o Despacho-normativo nº 

6/2018 que afirmava que as vagas teriam de ser preenchidas dando prioridade aos alunos com 

ximidade geográfica à sua respe

(artº 14º, alínea b). Ainda em 2012 o Decreto-Lei 137/2012, de 2 de Julho vem reajustar o 

processo de eleição do diretor atribuindo-lhe uma maior legitimidade do reforço da exigência 

dos requisitos por prática da sua função e consagra mecanismos de responsabilização no 

exercício dos cargos de direção, gestão e gestão intermédia. Como consequência destas 

alterações, a nível interno, surge a prestação de contas ao Conselho Geral e a nível hierárquico. 

A nível externo, é necessário articular com os seus parceiros criando parcerias e protocolos. 

Este reforço de autonomia é realizado pela conexão entre processos de avaliação orientados 

para a melhoria da qualidade do serviço público de educação, nomeadamente pela 

autoavaliação e a avaliação externa, e consequente introdução de mecanismos de 

autorregulação das práticas pedagógicas e organizacionais. 

  

 

5. Modalidades de Avaliação das Escolas 

 

Avaliar as escolas tornou-se um procedimento desenhado pelo Ministério de Educação 

(ME) e implementado pela IGEC em conformidade com as políticas educativas internacionais 

decorrentes da década de 80. A sua avaliação poderá ser encontrada na AEE que, 

principalmente no seu 2º ciclo avaliativo, se baseia num quadro de referência que objetiva 

uma educação de qualidade dando seguimento às sugestões manifestadas pelo Grupo de 

Trabalho criado pelo Despacho n.º 4150/2011, de 4 de março. A nível internacional este 

conceito é abordado pela União Europeia, a OCDE e a UNESCO nos seus estudos e 

recomendações. A nível nacional importa ter em conta os princípios básicos do Sistema 

Educativo, da Constituição da República, da LBSE e da legislação sobre a avaliação das 

escolas, os pareceres e as recomendações do CNE, órgão com especiais responsabilidades em 

matéria de avaliação da educação, bem como as conclusões decorrentes do primeiro ciclo de 

AEE 



da comunidade educativa e da sociedade local, oferecendo um melhor conhecimento público 

da qualidade do t GEC, 2018:9). 

Os vários autores apresentam razões com origens diferentes que acabam por se 

interligar afirmando a existência da implementação de uma cultura avaliativa. O peso de cada 

uma, ou a sua interação, conduz a avaliações diferentes: mais externa ou interna; mais 

formativa ou sumativa, mais normativa ou criterial; mais qualitativa ou quantitativa, pelo que 

Guerra (2003) considera que as modalidades de avaliação de escola se distinguem pela posição 

que o avaliador ocupa.  

Para além das avaliações mencionadas, Barbier (1985), distingue, ainda, três formas 

de avaliação: implícita, espontânea e instituída. Se as duas primeiras estão presentes em 

qualquer ato humano, pois se referem a formas de exprimir os pensamentos, a terceira implica 

que o avaliador se distancie de possíveis perceções que possa ter. 

A opção por um determinado modelo de avaliação das escolas é, para Pacheco (2010b), 

um reflexo das opções políticas. Qualquer que seja o modelo adotado, as escolas assumem um 

papel ativo na construção dos dados aquando da elaboração de relatórios, na participação ativa 

na produção de dados empíricos (participação em painéis de avaliação, resposta a 

questionários, entre outros). 

A AE

controlo, e está relacionada com o modo como o Estado e as estruturas formais de 

educativo, orientando através de normas, injunções e constrangimentos o contexto da acção 

d avaliação 

institucional 

de alguns requisitos, sendo a escola o próprio objeto de avaliação, necessitando de uma 

articulação entre as várias diligências avaliativas e dando corpo ao Projeto Educativo como 

documento que delineia o rumo e a identidade de cada escola. Este é um tipo de avaliação ao 

qual não são atribuídas punições e recompensas. Em Portugal foram desenvolvidos nos anos 

90 alguns programas de avaliação institucional como instrumentos de regulação definindo 

planos de melhoria das escolas. Mais tarde com a regulamentação da Lei 31/2002, de 20 de 

Dezembro, surge a obrigatoriedade de todos esses procedimentos de autoavaliação. No 

entanto, é só em 2006 que se avança com a implementação dos programas de AEE, o que terá 

potenciado a realização de processos internos de avaliação. 



A distinção que alguns autores fazem entre uma AI e AA radica na ideia de que a 

primeira é realizada por agentes externos à escola, quando se trata de uma equipa de auditoria 

contratada pela escola ou, então, através da visão de uma pessoa externa à escola mas com 

conhecimento profundo desta, o chamado amigo crítico. Por ser portador de um conhecimento 

profundo da escola, este poderá transportar para a equipa de autoavaliação (EAA) um olhar 

distanciado mas amplo, sendo considerado um facilitador na tomada de decisões. A segunda 

é realizada por pessoas que fazem parte da própria organização.  

Terrasêca e Coelho (2009), muito embora distingam AI, AE e AA, devido às 

especificidades que cada uma transporta, consideram que têm em comum a busca da qualidade 

do serviço prestado: a avaliação interna é uma parte resultante da autoavaliação que se destina 

à AE.  

Na perspetiva destas autoras, a metáfora do Iceberg tem algum fundamento neste 

enquadramento uma vez que a parte submersa, a maior e a mais densa, reflete o trabalho de 

análise, reflexão e transformação, reflexo de uma AA; por seu lado, a ponta emergente espelha 

o processo de recolha de informações reveladas pelo olhar externo emitido pela entidade 

responsável pela avaliação externa. 

 

 

                                                   Avaliação Interna 

 

 

 

 

 

                                                                  Autoavaliação 

Figura 14: Metáfora do Iceberg  Avaliação Interna/Autoavaliação 
Fonte: Terrasêca e Coelho (2009:9) 

 

 



Guerra (2001) reforça a ideia de que, sendo a AA da iniciativa da própria escola, 

potencia a prestação de contas à sociedade e reforça a necessidade de aprender. Costa afirma 

organizacional da escola, ou seja, para o reforço do profissionalismo e das competências 

docentes, para a melhoria das práticas de ensino-aprendizagem e para o bem-estar dos 

 

Após o exposto, podemos concluir que a AAE é efetuada pela própria escola da qual 

resulta um plano de intervenção, tendo por base os pontos fortes e fracos detetados após uma 

diagnose do funcionamento da escola, quer seja a nível organizativo, administrativo ou 

pedagógico. Trata-se de regular a ação no sentido de desenvolver o melhor possível a 

intervenção educativa e formativa (Rodrigues, Moreira, 2014) 

A AEE é aquela em que o processo é conduzido por elementos externos à mesma. 

Delineada pelo MEC é posta em prática pela IGEC que, com a ajuda de mecanismos de 

controlo e orientação, garante a credibilidade, transparência e equidade do sistema. Esta é uma 

modalidade que se aproxima dos termos de accountability e de assessment, pretendendo 

observar os níveis de cumprimento normativo e dos padrões de qualidade definidos pela 

administração central. Guerra (2002a) interpreta esta avaliação, também, como sendo um 

mecanismo de controlo ou de prestação de contas registando um maior enfoque na dimensão 

sumativa do que na formativa, considerando que este mecanismo pode ter a vantagem de uma 

maior objetividade e credibilidade. 

Correia (2011) aponta alguns problemas que esta modalidade enfrenta, tais como: as 

resistências que advêm dos atores internos; a apreensão dos docentes, muitas vezes por falta 

de esclarecimento dos verdadeiros objetivos; o desconhecimento que os avaliadores têm sobre 

a escola; o uso de metodologias quantitativas; maior enfoque nos resultados obtidos em 

detrimento dos processos e os possíveis choques de interesses entre avaliador e avaliado. 

Rocha (1998) alerta para o facto dos atores internos, nomeadamente os professores, alterarem 

o seu comportamento com receio de futuros problemas, ideia reforçada por Bolívar (2006) 

que considera que após uma perceção de controlo dos atores internos haverá uma atitude 

defensiva que em nada contribui para a melhoria. 

 



 

 
Figura 15: Síntese das modalidades de avaliação de escolas 

Fonte: Elaboração própria  
 

A complementaridade existente entre AE e AA está prevista na Lei 31/2002 e as 

escolas só têm a ganhar com o seu cruzamento de dados. De acordo com a IGE (2006) estas 

duas modalidades fazem parte do ciclo de gestão das escolas, constituindo um elemento 

essencial na decisão e na ação. A associação que é feita entre autoavaliação e avaliação externa, 

neste normativo, poderá ter contribuído para a adoção de processos de AI (AA) uma vez que 

a AE só teve o seu início em 2006 (Leite, Fernandes, 2010). Autores como Guerra (2003) 

consideram que o processo de AE deverá completar-se com o processo de AI e vice-versa. 

Considera, ainda, existir uma coavaliação que é a combinação das duas avaliações, ou seja, a 

AE está voltada para os resultados do processo educativo, e a AI, está centrada na melhoria 

dos processos internos do trabalho desenvolvido pela escola e é precisamente esse produto do 

trabalho desenvolvido pela EAA que é posteriormente objeto de avaliação por parte de peritos 

que poderão ser os da AE. 

A AA é, fundamentalmente, uma avaliação formativa na medida em que visa uma 

informação constante sobre o curso dos processos educativos, colocando uma tónica 

dominante no desenvolvimento dos mesmos, distanciando-se da avaliação externa que, tendo 

uma intervenção mais pontual e no final dos processos, assume um propósito classificativo. 

tónica nos processos (e menos nos objetivos), mais se faz emergir a modalidade formativa (e 

menos a sumativa) e mais a avaliação é qualitativa (e menos quantitativa) 

Azevedo (2005) partilha desta opinião ao considerar que, perante a formulação de um juízo 

de valor efetuado pela AE, esta, tendencialmente, poderá ser considerada uma forma de 

controlo da qualidade dos resultados e de garantia da aplicação das ações de melhoria. 



A AE pretende avaliar se a escola conhece os seus pontos fortes e fracos, se delineia 

estratégias de atuação, e se identifica os seus constrangimentos que poderão prejudicar o 

cumprimento dos seus objetivos. 

De acordo com o relatório da Eurydice (2004) o ideal seria uma AI participativa que 

examinasse os problemas reais da escola (pontos fortes e fracos) pelos diferentes atores. Desta 

forma permitiria libertar o avaliador externo que passaria a ter um papel mais supervisivo do 

processo de AI e de acompanhamento dos seus resultados. Esta opinião é corroborada por 

Azevedo (2005) que defende que o grau de desenvolvimento da AI vai determinar os 

contornos da AE, na medida em que quanto mais sistemática e autónoma for a primeira, mais 

a segunda se torna discreta e complementar. 

Se, por um lado, a AA fomenta a utilidade da avaliação, uma vez que os atores estão no 

seu local de trabalho e conhecem a sua realidade, a AE sustenta a validade da avaliação, 

dando-lhe credibilidade. Esta perspetiva é mencionada no relatório da IGEC quando afirma 

te 

mais exigentes quanto à qualidade do ensino e da aprendizagem e à vivência de 

vida das 

-503).  

Apesar da existência de alguns fatores em comum (prestação de contas por um lado e 

produção de conhecimento por outro), é com a AE que se desenvolve um processo condensado 

no tempo (três dias de trabalho nos agrupamentos) e no espaço escolar, através de entrevistas 

em formato de painéis a um grupo de pessoas pertencentes à comunidade educativa 

previamente designados. A AA poderá ser desenvolvida nos mais variados moldes mediante 

os recursos humanos disponíveis e com competências para o fazer. No entanto, deverão existir 

pontos em comum conforme está estabelecido no artº 5º da Lei 31/2002, de 20 de Dezembro, 

e que constituem campos de análise obrigatórios, nomeadamente o Projeto Educativo, a 

organização e gestão, o clima e ambiente educativos, a participação da comunidade educativa 

e o sucesso escolar. Serão utilizados um conjunto de indicadores para apoiar no 

 

ser utilizada quer internamente, quer na avaliação externa. Desta forma, a IGEC no seu 

relatório de preparaç



complementar da avaliação externa e da auto-avaliação, pelo que se considerou desde o início 

(2006:2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Modelo de avaliação no 2º ciclo de  AEE  
Fonte: Adaptado de IGE (2006:2) 

 
 

Por ser considerada fundamental para a avaliação de escolas, a autoavaliação encontra-

se bem presente nos domínios definidos para o 2º ciclo da AEE  que se estruturam da seguinte 

forma:  

Tutela 
(Ministério da 

Educação) 

Avaliação 
Externa 

Fornece os resultados 

Escola 
Estratégias de 
organização e 

gestão 
 

(AUTOAVALIAÇÂO) 



 

Figura 17: Esquema concetual do 2º ciclo da AEE 
Fonte: IGEC (2013) 

A importância dada a estas duas avaliações encontra-se expressa num dos princípios 

orientadores definidos pela IGEC para a realização do seu 3º ciclo avaliativo: 

autoavaliação como estratégia de desenvolvimento organizacional, curricular e pedagógico 

a:1), propondo-

 

É no diálogo entre estas duas perspetivas (interna e externa) que as instituições se 

desenvolvem e melhoram (Longo, 2010), sendo que a AE se destina a controlar a qualidade 

dos resultados e a garantir as medidas de melhoria postas em prática pela AA. Estando esta 

última bem presente no 5º domínio da AEE no 1º ciclo avaliativo  capacidade de 

autorregulação e melhoria da escola e no 3º domínio no 2º ciclo avaliativo  Liderança e 

Gestão, pelo que passaremos a explicitar os seus referentes, na medida em que refletem a 

importância desta avaliação: 

 

Coerência entre a autoavaliação e a ação para a melhoria  

- Utilização dos resultados da avaliação externa na elaboração dos planos de melhoria  

- Envolvimento e participação da comunidade educativa na autoavaliação  

- Continuidade e abrangência da autoavaliação  

- Impactos da autoavaliação no planeamento, na organização e nas práticas profissionais  

(IGEC, 2013:14) 

Autoavaliação

Liderança e 
gestão

ResultadosPrestação de 
serviço



 A autorregulação (suportada por uma autoavaliação), a heterorregulação (apoiada por 

uma avaliação externa) e a corregulação (apoiada pelos organismos regionais) são uma tripla 

regulação que, para Rodrigues e Moreira (2014), articulam diferentes dispositivos e atividades 

de avaliação. No entanto, consideram que terá de se equacionar também uma outra regulação: 

a da comunidade em que a escola está inserida e à qual a escola tem de dar resposta.   
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Figura 18: Modelo concetual da Avaliação de Escolas 

Fonte: Adaptado de Pacheco (2015) 
 
 

 Desta forma, podemos concluir que a escola é uma organização em que a sua avaliação 

é o resultado do cruzamento de dados obtidos através de uma autoavaliação e de uma avaliação 

externa. Ao existir uma efetiva articulação entre a AEE e a AA, a sua coabitação pode 

maximizar os benefícios de ambas. A AA poderá servir de pinto de partida para a AE e esta 

pode ajudar a melhorar a qualidade da AA pelos efeitos da aprendizagem que produz, por 

exemplo, na construção de indicadores e de instrumentos de recolha de informação (Carvalho, 

Correia, 2018). O modelo de AEE ao ser criado e pensado segundo um quadro de referência 

aos quais se atribuem níveis de classificação produz nas escolas algumas consequências, que 

após a produção do relatório, origina ações de melhoria definidas pela equipa de autoavaliação. 

Esta capacitação leva a escolas eficazes oferecendo uma educação de qualidade. 

 

 

EFEITO 



6. Programas de Avaliação das Escolas em Portugal 

 

A AEE realizada por agentes externos, e por via institucional, segue as duas funções 

propostas pela OCDE (2009): melhoria e prestação de contas. Apresenta dois momentos na 

sua trajetória: entre 2006 e 2011, o Primeiro ciclo, de 2011 até 2018, o segundo ciclo, e, desde 

fevereiro de 2019, o terceiro ciclo.  

O primeiro ciclo de avaliação externa de escolas surge como resultado do Grupo de 

Trabalho para a Avaliação das Escolas nomeado pelo ME com o intuito de colmatar as lacunas 

sentidas nos programas de avaliação de escolas anteriores e com base em experiências 

nacionais e internacionais.  

Com o propósito de uma avaliação que enraizasse a cultura e a prática da prestação de 

surge o primeiro ciclo de avaliação que foi levado a cabo, mais uma vez, pela IGEC que 

acolheu e deu continuidade ao processo de avaliação de escolas regulamentado pelo Decreto 

Regulamentar nº 81-B/2007, de 31 de Julho.  

Iniciado em 2006-2007, o programa desenvolvido pela IGEC, assentou em cinco 

objetivos  

 

 Fomentar nas escolas uma interpelação sistemática sobre a qualidade das suas práticas 

e dos seus resultados; 

 Articular os contributos da avaliação externa com a cultura e os dispositivos da auto-

avaliação das escolas; 

 Reforçar a capacidade das escolas para desenvolverem a sua autonomia; 

 Concorrer para a regulação do funcionamento do sistema educativo; 

 Contribuir para o melhor conhecimento das escolas e do serviço público de educação, 

fomentando a participação social na vida das escolas. (2007:8) 

 

Podemos concluir que os três primeiros objetivos se focalizam numa perspetiva de 

melhoria das escolas, o quarto na regulação do sistema educativo e o quinto e último objetivo 

prendem-se com a prestação de contas. Tinha, por base, cinco Domínios no seu Quadro de 

Referência, nomeadamente os resultados, prestação do serviço educativo, organização e 

gestão escolar, liderança e capacidade de autorregulação e melhoria da escola. 



A equipa de avaliação era constituída por três elementos  dois inspetores e um avaliador 

experiências que qualificavam o processo de avaliação. Esta era uma opinião corroborada pelo 

desejável pois, para além da mais-valia técnico-científica que pode representar (o que depende 

de uma selecção exigente e criteriosa), ajuda a atenuar a imagem inspectiva do processo que, 

como já referido, pode comprometê-  

Este processo de avaliação de escolas iniciava-se com a comunicação às escolas da data 

da sua realização, da disponibilidade da informação sobre o processo e a solicitação de 

documentação, nomeadamente dos documentos de orientação estratégica  Projeto Educativo, 

Regulamento Interno, Plano Curricular de Escola e Plano Anual de Atividades - e de 

documentos de apresentação da escola/agrupamento de escolas. Entretanto cabia à equipa de 

avaliação elaborar o perfil da escola através da recolha de dados estatísticos relevantes 

recolhidos junto dos Serviços Centrais do ME nomeadamente: resultados dos alunos na 

avaliação interna, na avaliação externa, taxas de transição/retenção e abandono, idade médias 

dos alunos por ano de escolaridade, número de alunos apoiados pela ação Social Escolar, 

acesso dos alunos às TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), profissões e 

habilitação dos pais (IGEC, 2009a). Com estes dados, a equipa caraterizava a escola mediante 

o contexto social, económico e cultural das famílias dos alunos sem descurar, numa perspetiva 

evolutiva, os resultados escolares dos alunos nos últimos anos. 

A atividade de avaliar, com duração de 2 a 3 dias, iniciava com uma breve apresentação 

da escola/agrupamento realizada pela Direção Executiva dando lugar a uma visita às 

instalações permitindo uma observação mais direta da qualidade, situações do quotidiano, 

diversidade e estado de conservação das mesmas. 

Os dados recolhidos por análise documental e observação direta eram complementados 

por painéis de entrevistas a vários elementos da comunidade escolar, a saber: membros da 

Assembleia de Escola, Direção Executiva, Coordenadores de Estabelecimento, representante 

dos pais/encarregados de educação, delegados de turma, Presidente do Conselho Pedagógico, 

Coordenadores de Departamentos Curriculares, Coordenadores de Ciclo, Diretores de Turma, 

Serviços Especializados de Apoio Educativo, Serviços de Psicologia e Orientação, Equipa de 

Avaliação Interna e pessoal docente (sem cargos atribuídos) e não docente. 



Os avaliadores atribuíam uma classificação aos cinco domínios numa escala de quatro 

níveis (Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente).  

Este processo de avaliação das escolas termina com a redação de uma versão provisória 

do relatório composto por cinco capítulos (IGE,2009b): introdução, caraterização da unidade 

de gestão, conclusões da avaliação por domínio, avaliação por fator e considerações finais. 

Neste último constavam os pontos fortes e fracos e apontavam-se as oportunidades e os 

constrangimentos que serviam de base a uma possível elaboração de planos de ação de 

melhoria. Perante este relatório provisório a escola tinha a possibilidade, caso o entendesse, 

de apresentar um contraditório num prazo estipulado no qual poderia apresentar as razões da 

sua discordância na classificação atribuída a um (uns) determinado (s) domínio (s). 

Os relatórios, contraditórios e resposta aos contraditórios (quando existiam) passavam 

a constar da página oficial da IGEC como forma de prestação de contas por parte dos 

avaliados. 

Neste período avaliativo a IGEC efetuou a avaliação a todas as escolas a que se propunha 

num total de 1107 (100, em 2006-2007; 273, em 2007-2008; 287, em 2008-2009; 300 em 

2009-2010, e 147, em 2010-2011). 

 

 

Tabela 14: Escolas avaliadas no 1º ciclo da AEE 
Fonte: IGEC (2012:15) 

 

Em 2011 o XVIII Governo Constitucional criou, um grupo de trabalho cuja missão era 

apresentar uma proposta modelo para o novo ciclo da Avaliação Externa das Escolas, sob a 

coordenação da IGE. O Despacho Conjunto nº 4150/2011, de 4 de Março atribuía-lhe os 

seguintes objetivos: 

 

 

 

Delegação 
Regional 

 
Escolas/Agrupamentos de Escolas Avaliados 

 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Total 

Norte 33 104 102 102 40 381 
Centro 19 47 57 63 35 221 

Lisboa e Vale 
do Tejo 

29 80 89 93 58 349 

Alentejo 11 26 21 24 10 92 
Algarve 8 16 18 18 4 64 

Total 100 273 287 300 147 1107 



a) Reapreciar os referenciais e metodologias do Programa AEE. 

b) Elaborar uma proposta de modelo a utilizar no novo ciclo do Programa AEE, da 

qual constem os referentes e domínios de avaliação, as metodologias, a escala e 

nomenclatura de classificação, os intervenientes no processo, incluindo a 

constituição das equipas de avaliação e a periocidade dos ciclos de avaliação. 

c) Apresentar proposta de formação dos avaliadores para a experimentação do novo 

ciclo do programa AEE [...] 

d) Acompanhar, na fase de experimentação do novo ciclo, a realização das acções de 

avaliação externa nas escolas, em número e sob as formas a definir em proposta 

 

e) 

externa das escolas». 

f) Elaborar o relatório final no qual devem estar expressas e fundamentadas as 

opções metodológicas adoptadas e as recomendações sobre a configuração do 

novo ciclo do programa de avaliação externa das escolas (IGE, 2011:5). 

 

 

Este grupo de trabalho baseou-se em algumas recomendações de algumas organizações 

e instituições de referência, nomeadamente, a nível internacional, a UE, a OCDE e a 

UNESCO.  Estas organizações identificavam como variáveis da escola e com maior impacto 

lideranças com enfoque n alidade, a 

; aquelas em que a gestão era 

transparente e justa nas suas decisões; 

educativa a nível autárquico, buscando a participação qualificada das famílias e de outros 

; 

 

Num cruzamento de dados constantes dos relatórios internacionais, Fialho, Saragoça, 

Correia, Silvestre e Gomes (2012:22), fizeram um apanhado dos aspetos existentes comuns 

no que à avaliação externa dizia respeito neste primeiro ciclo de avaliação: 

 

 

 



- o fraco impacto da AE na melhoria das escolas (SICI, 2010; OCDE, 2012); 

- 

dos diretores de escolas (SICI, 2010; OCDE, 2012); 

- a necessidade de adequação da duração do ciclo avaliativo aos resultados da avaliação das 

escolas (SICI, 2010; OCDE, 2012); 

- a necessidade de acompanhamento sistemático das escolas na implementação de planos de 

melhoria (SICI, 2010; OCDE, 2012); 

- a importância dos resultados escolares na avaliação das escolas (SICI, 2010; OCDE, 2009; 

OCDE, 2012); 

- a insuficiente valorização da observação da prática letiva na avaliação das escolas (SICI, 2010; 

OCDE, 2009; OCDE, 2012).  

 

 
Atendendo a estes reparos feitos pelos organismos internacionais, e relativamente às 

variáveis anteriormente referidas, a IGEC, a nível nacional recorre às recomendações feitas 

pelo CNE e afirma que 

 

as escolas de qualidade são as que aplicam os princípios da centralidade no aluno, da adequação 

dos percursos oferecidos, da ligação empenhada à comunidade local, da boa gestão dos recursos; 

que promovem a equidade do acesso e do sucesso, a qualidade das aprendizagens, a 

diferenciação, a inclusão, a participação e o respeito mútuo; e que desenvolvem práticas 

institucionalizadas de reflexão, inovação e auto-regulação  (2013:9). 

 

A IGEC 

resulta

mais dificuldades, que valorizam formas de trabalho cooperativo entre os docentes, que 

fomentem a participação das famílias e que asseguram a auto-avaliação para a melhoria do 

 

Face ao proposto pelo grupo de trabalho, o segundo ciclo da Avaliação Externa de 

Escolas (AEE) surge em 2011, estando ainda em aplicação, com os seguintes objetivos:  

 

 



- Promover o progresso das aprendizagens e dos resultados dos alunos, identificando pontos 

fortes e áreas prioritárias para a melhoria do trabalho das escolas; 

- Incrementar, a todos os níveis, a responsabilização, validando as práticas de 

autoavaliação das escolas; 

- Fomentar a participação na escola da comunidade educativa e da sociedade local, 

oferecendo um melhor conhecimento público do trabalho das escolas; 

- Contribuir para a regulação da educação, dotando os responsáveis pelas políticas 

educativas e pela administração das escolas de informação pertinente (IGE,2013:9). 

 
 

Foram efetuadas algumas alterações, nomeadamente na redução de cinco para três 

domínios (resultados, prestação do serviço educativo e liderança e gestão); na aplicação prévia 

das escolas; introdução de mais um nível na escala de classificações  excelente; auscultação 

direta das autarquias, em painel próprio através da sua representação no Conselho Geral; 

relatórios mais avaliativos e com indicações mais diretas para a melhoria; publicação da 

resposta da equipa de avaliação aos contraditórios apresentados pelas escolas e 

obrigatoriedade da escola avaliada na elaboração de um Plano de Melhoria.  

Cabe a cada escola delinear um Plano de Ação visando uma efetiva melhoria do serviço 

prestado. Desta feita, e seguindo a recomendação nº 1/2001 do CNE, Capítulo II, ponto 8.2, 

documento não deve ser mais um documento paralelo, antes deve ser incorporado nas 

C complementa esta 

informação recomendando que este documento, por ser do interesse de toda a comunidade 

educativa, deverá ser publicado na página da escola e dado conhecimento dessa publicação à 

Direção-Geral competente e à IGEC. 

Durante este ciclo avaliativo, no ano letivo de 2011-2012 foram avaliados 231 

agrupamentos e escolas não agrupadas ocorridas entre novembro de 2011 e maio de 2012; no 

ano de 2012-2013 foram alvo de uma avaliação externa 144 agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas entre janeiro e maio de 2013; no ano de 2013-2014 estiveram em processo de 

avaliação externa, entre novembro de 2013 e maio de 2014, 138 agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas. Em 2014-2015, foram avaliados externamente 123 agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas; 100 em 2015-16 e 77 em 2016-17 como se poderá constatar 



na tabela a seguir apresentado onde se faz a distribuição das escolas avaliadas neste ciclo por 

três zonas: norte, centro e sul.  

 

 
Tabela 15: Escolas avaliadas no 2º ciclo da AEE 

Fonte: Elaboração própria 
 
 

Numa primeira fase  a de preparação da visita às escolas  a equipa, tal como no 

primeiro ciclo avaliativo, procedia ao tratamento estatístico dos dados relevantes ao Perfil da 

Escola, contando com a colaboração dos Serviços Centrais do MEC, Direção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) e 

do Júri Nacional de Exames (JNE), dotando-se de informações pormenorizadas, atualizadas e 

fiáveis. Neste segundo ciclo avaliativo tornou-se novidade a inclusão do valor esperado na 

análise dos resultados escolares e a aplicação de questionários de satisfação a diferentes 

membros da comunidade educativa (alunos, pais e encarregados de educação, docentes e não 

docentes). Desta forma podemos concluir que este modelo de avaliação das escolas utiliza 

várias técnicas de recolha de dados (análise documental, observação direta ou ocasional e 

entrevistas em painel) e fontes de informação (dados estatísticos nacionais, dados da escolas 

e principais documentos orientadores  projeto educativo, projeto curricular de escola, 

regulamento interno e plano anual de atividades) com o intuito de conhecer mais 

aprofundadamente a realidade da escola/agrupamento de escolas (potencialidades e 

constrangimentos) visando uma melhor qualidade do serviço prestado. 

A segunda fase reporta-se à visita aos agrupamentos de escolas, tal como no primeiro 

ciclo avaliativo, sendo novidade a inclusão, nos painéis, das Equipas de Autoavaliação e do 

Conselho Geral, onde estão representadas e ouvidas as entidades com as quais a escola efetua 

parcerias. Após a visita às escolas, a equipa de avaliação atribui classificações a cada um dos 

domínios, menciona os pontos fortes e fracos, os constrangimentos e as oportunidades, 

resultando num relatório final que passou de cinco para quatro capítulos do ciclo avaliativo 

anterior. 

Delegação 
Regional 

 
Escolas e Agrupamentos de Escolas Avaliados 

 
2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-16 2016-17 Total 

Norte 4 84 59 55 51 29 11 293 
Centro 2 42 28 30 20 19 7 148 

Sul 6 105 57 52 52 52 59 383 
Total 12 231 144 137 123 100 77 824 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 16: Diferenciação nos relatórios dos dois ciclos avaliativos da AEE 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

 Nesta fase, mantém-se a publicação do relatório final e do contraditório, sendo 

novidade a elaboração de um Plano de Melhoria por parte dos agrupamentos avaliados e 

posterior acompanhamento pelos inspetores na aplicação desse plano. 

Com a publicação do Despacho nº 13342/2016, de 9 de novembro é criado um Grupo 

de Trabalho de Avaliação Externa das Escolas (GTAEE), que prepara um novo ciclo de 

avaliação, tendo como ponto de partida que as escolas avaliadas têm a perspetiva da AEE 

para toda a comunidade se apropriar da realidade, refletindo sobre as causas de 

sucesso/insucesso e traduzindo-se num trabalho mais focalizado em torno das aprendizagens 

 no seu Ponto 2, alínea b), como missão 

s referentes e domínios de avaliação, as metodologias, a escala e nomenclatura de 

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

propor as devidas alterações.  

Analisando os relatórios nestes dois ciclos de avaliação podemos concluir que o 

domínio Capacidade de autorregulação e melhoria da escola do 1º ciclo teve uma grande 

dispersão dos níveis atribuídos: Muito Bom (5,1%), Bom (41,6%), Suficiente (48,8%) e 

Insuficiente (4,5%) que comparativamente às classificações do 2º ciclo avaliativo são distintos: 

Excelente (0,5%), Muito Bom (42,2%), Bom (44,8%), Suficiente (12,5%) e Insuficiente (0%). 

classificação possível, a autoavaliação é pensada através da elaboração de documentos 

estruturantes, na valorização das lideranças intermédias através de uma prestação 
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pormenorizada de contas e na implementação de mudanças curriculares com a definição de 

critérios de avaliação das aprendizagens, em mecanismos formais ou informais de articulação 

e promoção do trabalho docente colaborativo. 

Perante o exposto, podemos concluir que a avaliação externa das escolas, levada a cabo 

pela IGEC, tem uma forte componente que apela à autoavaliação das mesmas. Bem presente 

nos dois ciclos avaliativos, a autoavaliação assume um papel distinto: no 1º ciclo é 

caraterizada como um processo participativo na recolha e partilha de informação com funções 

de autorregulação; no 2º ciclo, a autoavaliação é vista como um produto exigido para que a 

escola dele faça uso. Ora, é centrada nos processos que esta avaliação procura contribuir para 

a melhoria da qualidade do serviço prestado pela escola. Como um sistema aberto às 

influências interna e externa, a escola procura coabitar com elas e daí retirar o que têm de mais 

positivo para promover ações de melhoria que, seguramente, se refletirão nos resultados 

escolares dos alunos e, consequentemente, numa próxima avaliação externa da escola. 

Surge, ainda numa fase ainda muito inicial, o 3º ciclo de avaliação com alterações 

significativas na sua metodologia, uma vez que os objetivos mantêm-se quase inalteráveis se 

comparados com os dois anteriores.  

Objetivos 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Fomentar nas escolas uma 
interpretação sistemática sobre a 
qualidade das suas práticas e dos 
seus resultados; 

 

Promover a qualidade do ensino, 
das aprendizagens e a inclusão de 
todas as crianças e de todos os 
alunos; 
Contribuir para um melhor 
conhecimento público da qualidade 
do trabalho das escolas; 

Concorrer para a regulação do 
funcionamento do sistema 
educativo; 

Promover o progresso das 
aprendizagens e dos resultados dos 
alunos, identificando pontos fortes e 
áreas prioritárias para a melhoria do 
trabalho das escolas; 

Identificar os pontos fortes e áreas 
prioritárias, com vista à melhoria do 
planeamento, gestão e ação 
educativa das escolas; 

Articular os contributos da avaliação 
externa com a cultura e os 
dispositivos de autoavaliação das 
escolas; 

Incrementar a responsabilização a 
todos os níveis, validando as práticas 
de autoavaliação das escolas; 

Aferir a efetividade das práticas de 
autoavaliação das escolas, 

Contribuir para o melhor 
conhecimento das escolas e do 
serviço público de educação, 
fomentando a participação social 
na vida das escolas. 

Fomentar a participação na escola 
da comunidade educativa e da 
sociedade local, oferecendo um 
melhor conhecimento público da 
qualidade do trabalho das escolas; 

Promover a cultura de participação 
da comunidade educativa; 

Reforçar a capacidade das escolas 
para desenvolverem a sua 
autonomia; 

Contribuir para a regulação da 
educação, dotando os responsáveis 
pelas educativas e pela 
administração das escolas de 
informação pertinente. 

Produzir informação para apoiar a 
tomada de decisão, no âmbito do 
desenvolvimento das políticas 
educativas. 

 

Tabela 17: Objetivos para o 3º ciclo de AEE 
Fonte. Elaboração própria 



 Na análise que efetuámos aos três ciclos de avaliação, pudemos verificar que conceitos 

são recorrentes nestes três ciclos, o que 

revela a importância destes para a tutela e consequentemente para os agrupamentos de escolas 

ou escolas não agrupadas. O atual ciclo de avaliação desenvolve-se no âmbito de  

 

 estabelecimentos públicos de educação de ensino, incluindo os do ensino artístico 

especializado; 

 escolas profissionais, públicas ou privadas; 

  estabelecimentos  de ensino particular e cooperativo com contrato de associação ou 

de patrocínio e aqueles cuja receita seja maioritariamente proveniente de fonte 

pública; 

 por solicitação dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo não incluídos 

na alínea anterior, em função dos recursos disponíveis. (IGEC, 2019a:1) 

 

Formada por uma equipa, agora, com quatro elementos, a Equipa de Avaliadores  (EA) 

inclui dois inspetores e dois peritos  externos, mais um do que nos ciclos anteriores; 

salvaguardando as escolas de menor dimensão que são compostas por dois elementos: um 

inspetor e um perito externo. Consideram-se 

público ou privado, ou investigadores, detentores de currículo relevante para a realização de 

avaliação externa, nomeadamente experiência de trabalho em funções de docência e 

coordenação ou direção em escolas, nos termos do artigo 8º-A da Lei nº31/2002, de 20 de 

bolsa de avaliadores. 

 

Constituição da EA 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

 
2 inspetores 

 
2 inspetores 2 inspetores da IGEC 

1 avaliador externo (docentes e 
investigadores do ensino superior) 

1  perito externo 

2 peritos externos: docentes do 
ensino superior, público ou privado, 
ou investigadores 
Nota: no caso de escolas não agrupadas 
com menos de 500 alunos ou apenas um 
nível de ensino, as equipas podem ser 
formadas apenas por dois elementos, um 
inspetor e um perito externo  

 

Tabela 18: Constituição da EA no 3º ciclo da AEE 
Fonte: Elaboração própria 

 



 Com uma duração de 3 a 5 dias, este 3º ciclo baseia-se nos princípios da 

Universalidade de todas as tipologias de estabelecimentos de educação e ensino não superior); 

da Flexibilidade - adaptação à diversidade de estabelecimentos de educação e ensino não 

superior); do Respeito pela autonomia e projeto educativo de cada escola); da Utilidade - 

contribuindo para a melhoria da prestação do serviço educativo pelas escolas e das 

aprendizagens dos alunos, dos resultados escolares e do sistema educativo); da 

Complementaridade entre AI e AE, fomento da AA; da Sustentabilidade - melhoria e 

consolidação dos anteriores processos de AEE; do Envolvimento e Participação da 

comunidade educativa, reforço da confiança e Cooperação dos atores do sistema educativo; 

da Promoção da Supervisão das práticas pedagógicas, nomeadamente em sala de aula e de 

atividades pelas escolas; do Rigor técnico  baseando em evidências concretas; da 

Transparência e da Independência (IGEC, 2019a:2).  

A metodologia de trabalho tem como suporte: a análise de informação estatística 

produzida pela escola caraterizando-a e por dados e indicadores constantes no portal info-

escolas; a análise de documentos orientadores, como sendo o Projeto Educativo, o Plano 

Anual ou Plutianual de Atividades, Regulamento Interno, Relatório de Autoavaliação, Plano(s) 

de Melhoria, e de documentos estruturantes no âmbito da autonomia organizativa, curricular 

e pedagógica; de outros documentos relacionados com a gestão e desenvolvimento do 

currículo e dos Relatórios de Avaliação externa dos ciclos anteriores. Mantêm-se, neste ciclo 

avaliativo, a observação direta às instalações, equipamentos e ambientes educativos, surgindo 

como novidade, a observação da prática educativa e letiva, preferencialmente na interação 

pedagógica, nas competências trabalhadas e na inclusão de todos os alunos, visando a 

triangulação de informação com as restantes fontes. Aqui, perante o universo de horários dos 

grupos e turma, a EAE informa a escola das que serão observadas com 2 a 3 dias de 

antecedência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Sessão inicial de apresentação da 
Escola/Agrupamento 

Sessão inicial de apresentação da 
Escola/Agrupamento 

Sessão de apresentação da escola 

 

Aplicação de questionários de 
satisfação e análise dos resultados 

obtidos (a alunos, pais e 
encarregados de educação, docentes 

e não docentes) 

Aplicação de questionários de 
satisfação (a alunos, pais e 

encarregados de educação, docentes 
e não docentes) 

 Análise documental; Análise documental; 

 Análise de informação estatística 
Análise de informação estatística 
relativa à escola, aos resultados 
escolares e resultados sociais; 

Visita às instalações 

Observação direta (instalações e 
equipamentos, ambientes 

educativos e contactos com 
diferentes intervenientes do 

processo educativo); 

Observação direta (instalações, 
equipamentos e ambientes 

educativos); 

Entrevistas de painel Entrevistas de painel 
Entrevistas (membros 

representativos da comunidade 
educativa). 

  
Observação da prática educativa e 

letiva (novo) 
  Avaliação intercalar (novo) 

 

Tabela 19: Metodologia adotada para o 3º ciclo da AEE 
Fonte: Elaboração própria 

No final da visita, a EAE produz um relatório de avaliação composto por evidências e 

juízos avaliativos sobre cada um dos campos de análise e atribui uma classificação a cada 

domínio, à semelhança dos ciclos avaliativos anteriores, classificaqções essas que também 

sofreram as suas alterações, principalmente do primeiro para os dois cilos seguintes.  

 

Escala de avaliação 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

------ Excelente Excelente 
Muito Bom Muito Bom Muito Bom 

Bom Bom Bom 
Suficiente Suficiente Suficiente 

Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

  

Tabela 20: Escala de avaliação da AEE 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Mantém-se a possibilidades de as escolas apresentarem um contraditório num prazo 

de quinze dias, após a sua publicação. No entanto, como novidade encontrámos uma possível 



avaliações intercalares, caso a escola tenha ap

poderá ser composta pelo seu todo ou em parte ou, ainda, por outros especialistas. 

  No que concerne aos domínios e campos de análise eles foram variando ao longo 

destes anos, sendo que no 1º ciclo eram 5 domínios

 no 2º ciclo sofreu uma redução para três

 e no 

se por um lado houve domínios que permaneceram intactos tais como os resultados, prestação 

de serviço e liderança, por outro, e no que à autoavaliação diz respeito, esta vem ganhar 

protagonismo neste terceito ciclo ao constituir um domínio próprio. Se por um lado, no 

primeiro c

 esa definição como um domínio 

próprio é reveladora da importância que cada vez mais esta tem nas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º Ciclo (2006-2011) 2º Ciclo (2012-2016) 3º Ciclo (2019-  
D

om
ín

io
s 

Resultados 

Sucesso académico 

Resultados 

Resultados académicos 

Resultados 

Resultados 
académicos Participação e 

Desenvolvimento Cívico Resultados Sociais 
Comportamento e disciplina Resultados sociais 

Valorização e Impacto das 
aprendizagens 

Reconhecimento da 
Comunidade 

Reconhecimento da 
comunidade 

Prestação do 
Serviço 

Educativo 

Articulação e sequencialidade 

Prestação do 
Serviço 

Educativo 

Planeamento e 
Articulação 

Prestação do 
Serviço 

Educativo 

Desenvolvimento 
pessoal e bem-estar 
das crianças e dos 

alunos 
Acompanhamento da prática 

letiva em sala de aula 
Práticas de Ensino 

Oferta educativa e 
gestão curricular 

Diferenciação e apoios 
Ensino/aprendizage

m/avaliação 

Abrangência do currículo e 
valorização dos saberes e da 

aprendizagem 

Monitorização e 
Avaliação das 
Aprendizagens 

Planificação e 
acompanhamento 

das práticas 
educativa e letiva 

Organização e 
Gestão Escolar 

Conceção, planeamento e 
desenvolvimento da atividade 

Liderança e 
Gestão 

Gestão 

Liderança e 
Gestão 

Visão e estratégia Gestão dos recursos humanos 
Gestão dos recursos materiais 

e financeiros 
Participação dos pais e outros 

elementos da comunidade 
educativa Liderança 

Equidade e justiça 

Liderança 

Visão e estratégia 

Liderança Gestão 
Motivação e empenho 
Abertura à inovação 

Parcerias, protocolos e projetos 

Capacidade de 
Autorregulação 

e Melhoria 

Autoavaliação 
Autoavaliação Autoavaliação 

Desenvolvimento 

Sustentabilidade do progresso 
Consistência e 

impacto 

Total 
Domínios Campos de Análise Domínios Campos de Análise Domínios Campos de Análise 

5 19 3 9 4 12 

 

Tabela 21: Domínios nos 3 ciclos da AEE 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Não é possível fazer uma análise do atual ciclo de avaliação em virtude da sua 

aplicação ser ainda muito recente e muito residual, traduzindo-se numa falta de dados das 

classificações dos seus domínios, o que não nos possibilita cruzar dados e retirar algumas 

conclusões, tal como o fizemos para os dois ciclos anteriores. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLAS 
 

 

 



Na última década foram várias as tentativas de implementação da autoavaliação das 

escolas, tendo sido experimentados vários programas/atividades, culminando numa 

obrigatoriedade imposta pela tutela, pela Lei nº 31/2002, a 20 de Dezembro. É através da 

forma como as escolas se organizam, das ferramentas e recursos humanos associados a estes 

processos que a sua aplicabilidade poderá resultar num maior ou menor sucesso dos resultados 

escolares, sendo que a sua imposição permite às escolas optar por uma autoavaliação mais 

formal, cumprindo na íntegra os normativos, ou por uma autoavaliação mais ligeira, onde o 

cumprimento dos normativos não são prioridade, mas sempre em prol da qualidade educativa. 

 

 

1. Dispositivo de Autoavaliação das Escolas 

 

Durante o biénio de 1985-87, o Programa de X Governo Constitucional refere que está 

anseios, expectativas e necessidades do País face não só aos desafios imediatos mas, 

igualmente, aos que no horizonte se perfilam perante a ades

(GC10, 1985: 57) pelo que considera a Educação um dos setores prioritários da sua ação. Para 

o efeito o governo comprometeu-

Reforma do Sistema Educativo 

competentes diplomas legais, bem como os respectivos programas de aplicação ou de 

surgiu a LBSE pela Lei nº 46/86, de 14 de Outubro que viria a estabelecer o quadro geral do 

Sistema Educativo Português. No que à autoavaliação de escolas diz respeito, e ainda sem 

deve ser objecto de avaliação continuada, que deve ter em conta os aspectos educativos e 

pedagógicos, psicológicos e sociológicos, organizacionais, económicos e financeiros e ainda 

os de natureza político-  

A 3 de fevereiro de 1989 é regulamentado pelo XI Governo Constitucional o Decreto-

Lei nº 43/89 que considera caber ao ME adoptar as estruturas e mecanismos mais adequados 

para proceder à avaliação sistemática de qualidade pedagógica e dos resultados educativos das 

 Mais tarde é atribuída essa tarefa à Assembleia de Escola (órgão de 

participação e representação da comunidade educativa responsável pela definição das linhas 

-Lei nº 115-A/98, de 4 de maio, 



capítulo órgãos as 

informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do 

funcionamento da instituição educativa e de lhes dirigir recomendações, com vista ao 

desenvolvimento do projecto educativo e  

A avaliação das escolas é regulamentada pelo XVII Governo Constitucional a 20 de 

dezembro de 2002, que aprova a Lei 31/2002 e regula o sistema de avaliação de escolas 

portuguesas, definindo as orientações gerais para a avaliação de escolas, interna 

(autoavaliação) e externa. Esta reforça a Lei nº 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do 

liação do 

pedagógicos, psicológicos e sociológicos, organizacionais, económicos e financeiros e, ainda, 

os de natureza político-  

Guerra con

um processo mental interno através do qual o próprio toma consciência dos diferentes 

Ketele que considera que promovê-

pertinentes, válidas e fiáveis, no sentido de examinar o grau de adequação entre esse conjunto 

de informações e um conjunto de critérios definidos, com vista a ajudar e a fundamentar a 

pelo qual a instituição promove um conhecimento acerca da sua realidade a partir de um olhar 

para dentro, procurando entender suas atividades e procedimentos e relacionando-os com a 

 o normatismo e o tecnicismo. São de opinião que a AAE obedece a um conjunto de normas 

emanadas do estado que, para as pôr em prática concebe instrumentos de gestão e de 

legitimação para justificar o seu valor perante toda a comunidade educativa e o próprio estado. 

e negociação e de consensualização em 

presente, podendo a realidade aqui considerada ser interpretada subjetivamente. Nesta linha 

de pensamento, os autores concluem que quanto mais a avaliação se afastar do normativo e 

aceita a existência de opiniões divergentes permitindo o confronto de expectativas; dialógico, 



que assume um caráter participativo e de compromisso entre todos os intervenientes em prol 

das melhores decisões e hermenêutico, pois, ao construir uma cultura colaborativa, aumenta 

a compreensão levando à melhoria das escolas.  

Nas palavras de Carvalho e Folgado, a autoavaliação 

 

pode ser um exercício da democracia participativa e um espaço de confronto de diferentes 

racionalidades, do qual resultarão as soluções negociadas sobre aquilo que a escola deverá fazer 

em prol do seu desenvolvimento e da sua melhoria, reclamando mais envolvimento e res-

ponsabilidade de toda a comunidade, bem como o compromisso dos diferentes atores e a partilha 

de valores e de objetivos comuns, sustentando a prestação de contas em valores essenciais como 

a justiça, a transparência, o direito à informação, a participação e a cidadania (2017:85) 

 
 

Torna-se indiscutível que este tipo de avaliação necessita de um 

Pinto, 2010:73), ideia que encontra corroboração em Silva que 

decisões a serem tomadas quanto à vida futura da escola e de todos os elementos da 

conhecendo-

organização e gestão da escolas, para uma cultura profissional colaborativa e para a construção 

(Leite, Fernandes, 2010:61). Daí a proposta de um ciclo de aplicação do processo de 

autoavaliação nas escolas que inicia com um diagnóstico, que define os pontos fortes e fracos 

e que elabora um plano de melhoria que será comunicado à comunidade e solicitado o seu 

envolvimento; depois de aplicado o plano de melhoria será realizada a sua monitorização e 

posterior avaliação que levará a um novo diagnóstico perante os resultados obtidos (Leite, 

Fernandes, 2010:61). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ciclo da AAE 
Fonte: Adaptado de Pinto (2010:74) 

 

 

Podendo a autoavaliação ser utilizada por alunos, professores ou até mesmo pela 

ensino/aprendizagem para que as conclusões obtidas através das reflexões dos participantes 

revertam em benefícios, tanto para o ensino, quanto para a aprendizagem (2007:92). Este é de 

facto um processo que deve  

 

envolver a participação ativa de todos: não só dos professores mas também dos alunos, do 

pessoal não-docente, dos pais e dos encarregados de educação, numa atitude de diálogo 

permanente, de procura de consensos, de negociação entre as diferentes perspectivas existentes 

e de interpretação crítica e aberta dos resultados obtidos (2007:98). 

 
 
A Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, no seu artº 6º enumera as áreas de maior 

incidência mas sem mencionar os seus procedimentos, pelo que cabe à escola delinear as suas 

prioridades e estabelecer o Plano de Melhoria que levará a um maior sucesso das 

aprendizagens dos seus alunos. Este é um tipo de avaliação 

toda a escola, transformar a escola num local reflexivo onde se questionam as práticas 

 

  
  

  
  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 



-avaliação da escola e a sua 

interiorização pela comunidade educativa, pois, sem ela, não há garantia de melhorias reais e 

-98). Considera ainda que, 

própria escola, alunos e docentes que tenham uma visão mais clara das suas limitações e das 

suas potencialidades, dos seus erros e acertos, levando à procura da solução de problemas e 

melhoria do ensino (2007:106). Esta opinião é também partilhada por Rocha ao afirmar que 

esta avaliação não deverá ser considerada um antídoto para todas as fragilidades que surgem 

qualidade do serviço prestado e contribuir para que a escola assegure o direito a uma justa e 

acelerar e pressionar as escolas com a avaliação, nomeadamente a avaliação interna, porque a 

solução que daí 

2013).  

num 

conjunto de normas escritas

são ignorados e arrogantemente desvalorizados, assegura que isso justifica a inexistência de 

uma decisão que se assuma 

escolas que funcionam à custa das decisões expressamente prescritas pela administração 

central é, segundo Carvalho miopia face à inviabilidade de importar o modo 

de pensar sobre alg

(2010:40), ficando muito claro a definição de quem subordina e de quem é subordinado. No 

entanto, este paradigma poderá ser alterado se os atores educativos se recusarem à condição 

de espectador em todo o processo decisório, permitindo uma mudança: homens e mulheres 

livres de decidir. Freire (1997) concebe um processo educativo em que os sujeitos dialogam 

e analisam a realidade, proporcionando verdadeiras situações de participação, visando 

encontrar soluções aos problemas que se lhes apresentam. É com a experiência que se aprende 

a ser um sujeito decisor. 

Uma maior autonomia das escolas pressupõe um desafio para todos os agentes 

educativos, uma vez que implica uma prestação de contas, não só ao estado como a toda a 

comunidade, tanto pela necessidade de comprometimento político e administrativo como pela 



comunidade que exige garantias de qualidade do serviço público. O Decreto-Lei nº 43/89, de 

3 de Fevereiro, artº 2º, ponto 1, refere-se à a capacidade de elaboração 

e realização de um projeto educativo em benefício dos alunos e com a participação de todos os 

 será reforçada mais tarde pelo Decreto-Lei 

nº 115-A/98 do afirmar 

tomar decisões nos domínios estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e 

organizacional, no quadro do seu projecto educativo e em função das competências e dos 

meios que lhe estão consignados (artº 3º, ponto 1). Barroso considera que este último momento 

interesses resultantes quer do posicionamento político-ideológico, quer de ligações pessoais 

pela administração.  

o desenvolvimento de uma cultura de avaliação das instituições, dos doentes, dos funcionários 

e dos alunos, que tenha consequências no seu desempenho e no desenvolvimento 

organizaci

desempenho das escolas, com publicação dos resultados e criação de um sistema de distinção 

do mérito e de apoio às que demo 188). Dando 

continuidade a esta linha de pensamento, o XVII Governo constitucional no seu programa 

propõe lançar  

 

um programa nacional de avaliação das escolas básicas e secundárias, que considere as 

dimensões fundamentais do seu trabalho e não se reduza a uma ordenação sumária e acrítica 

baseada unicamente em notas de alguns exames, potenciando um modelo que tenha em conta 

os padrões adoptados no âmbito da União Europeia. A avaliação terá consequências, quer para 

premiar as boas escolas, quer para torná-las referências para toda a rede, quer para apoiar, nos 

seus planos de melhoria, as escolas com mais dificuldades (2005:44). 

 

Com a ambição de abranger todas as dimensões do sistema educativo, com base numa 

prática de avaliação e de prestação de contas, apoia-se em critérios de resultados, eficiência e 

educação deve concentrar em si as funções de financiamento e regulação do sistema, desenho 

e desenvolvimento curricular, avaliação e inspecç 48) pelo que caberá às escolas 



responsabilização e avaliação 48). É no seguimento deste 

programa de governo que os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas se vêem 

obrigados, pela legislação em vigor, à produção de alguns documentos estruturantes que 

refletem a sua autonomia, nomeadamente o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, os 

Planos Anual e Plurianual de Atividades e o Orçamento (Decreto-Lei 75/2008, artº 9º, ponto1). 

O Projeto Educativo é um documento elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão e que consagra a orientação educativa com uma vigência de três anos. 

Nele estão explanados os princípios, valores, metas e estratégias a cumprir. O Regulamento 

Interno define o regime de funcionamento do agrupamento de escolas/escola não agrupada, 

de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos 

serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os direitos e deveres da 

comunidade escolar. Os Planos Anual e Plurianual são documentos de planeamento que, 

mediante o Projeto Educativo, definem os objetivos, as formas de organização e de 

programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua 

execução. O documento que prevê, de forma discriminada, as receitas a obter e as despesas a 

realizar é o Orçamento. 

 

 

Tabela 22: Instrumentos de Autonomia das escolas 
Fonte: elaboração própria 

 
 

Este é um esforço coletivo de todos os atores pelo que importa analisar o papel de cada 

um nas diversas dimensões da autonomia das escolas: formal, territorial, curricular e 

avaliativa.  

Na sua dimensão formal a autonomia revela uma escola atual que integra toda a 

comunidade no seu poder decisório, através do Conselho Geral onde estão representados os 

pais/encarregados de educação, autarquias e toda a comunidade educativa. Este órgão de 

Instrumentos de 
autonomia

Projeto Educativo

Regulamento Interno

Plano anual e Plurianual de atividades

Orçamento



administração é diferenciado do órgão de gestão pelo que, desta forma, assume uma 

autonomia formal consagrado no Decreto-Lei 115-A/98, artº 4º, ponto 1, alínea c. Este 

normativo aprova o regime de autonomia, administração e gestão tendo sido atualizado pelo 

Decreto-Lei 75/2008 que define a organização e gestão das escolas da seguinte forma: 

Conselho Geral, Conselho Pedagógico, Diretor e Conselho Administrativo.  

 

 

Figura 20: Cronograma da Administração e Gestão das Escolas desde 2008 
Fonte: elaboração própria 

 
 

A dimensão territorial da autonomia das escolas viu serem criados, em 1996 pelo XII 

Governo Constitucional liderado por António Guterres, os Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária (TEIP) que abrangiam áreas marcadas por graves problemas sociais, 

económicos e culturais. A criação desta tipologia de escolas era, considerada para 

Formosinho, 

-lhes funcionarem 

como uma única unidade organizacional e administrativa regulamentada pelo Despacho 

Normativo nº 27/97, de 2 de Junho. Surgiram, primeiramente, como horizontais e, entre 2002 

a 2007, como verticais com argumentos relativos às redes escolares, organizacionais, 

pedagógicos e sociais. 

É em 2001 que são dados os primeiros passos para uma nova forma de organização, 

gestão do currículo e avaliação da aprendizagem com o Decreto-Lei nº 6/01, de 18 de Janeiro 

(dimensão curricular). Na opinião da Formosinho esta re

contribuído para a construção de um currículo nacional baseado no desenvolvimento de um 

benchmark comum, que conjuga conhecimento de referência com as aptidões adquiridas no 

:51). Sendo assim, cada escola, tendo 

por base o currículo nacional, poderá organizar e gerir autonomamente o processo de ensino 

 

  



aprendizagem procedendo às alterações que considera adequadas, construindo, desta forma, 

os seus próprios projetos curriculares de escola e de turma.  

Surge, ainda, a introdução de três novas áreas curriculares não disciplinares no artº 

3º, alíneas a), b) e c) (Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Formação cívica). 

A dimensão avaliativa surge com os programas de Avaliação Integrada em 1998 e a 

Avaliação Externa em 2006 após a aprovação da Lei nº 31/2002, de 20 de dezembro.  

 

 

 

 

Figura 21: Dimensões de autonomia das escolas 
Fonte: Elaboração própria 

 
 Esta dimensão avaliativa requer a existência de instrumentos de prestação de contas 

da autonomia desenvolvida pelos agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas. São eles o 

Relatório Anual de Atividades, Conta de Gerência e Relatório de Autoavaliação (Decreto-Lei 

75/2008, artº 9º, ponto2). O Relatório Anual de Atividades faz uma interpretação das 

atividades desenvolvidas e dos recursos utilizados para o efeito. A Conta de Gerência é um 

documento que relaciona as receitas obtidas e despesas realizadas. Por último, mas não menos 

importante, temos o Relatório de Autoavaliação que procede à identificação do grau de 

concretização dos objetivos mencionados no Projeto Educativo, à avaliação das atividades 

realizadas e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados 

escolares e à prestação do serviço educativo.  

Perante o exposto, importa à Equipa de Autoavaliação (EAA), numa dimensão 

avaliativa, e dando cumprimento ao que é imposto pela Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, 



refletir sobr

a equipa de auto-avaliação? Que domínios e subdomínios vou avaliar em cada ano? Como 

vou envolver toda a comunidade educativa? Que dados necessito recolher? Que instrumentos 

(2010:73). A EAA deverá ter autonomia no seu trabalho, nomeadamente na escolha dos 

instrumentos a utilizar, na escolha das áreas a avaliar, na seleção da amostra (quando 

necessário), na redação dos relatórios e na produção dos planos de melhoria. Simões considera 

ue pelas 

especificações individuais de cada membro, nem pela uniformização de competências, mas 

pelas respostas modeladas e adequadas, produto da cooperação e fusão de cada uma das 

A definição da equipa que levará a cabo a AA deverá ser 

representativa de toda a comunidade educativa (docentes dos vários níveis de ensino, não 

docentes, alunos, pais) e serem em número ímpar para facilitar a tomada de decisões nas 

votações (Pinto, 2010). Sendo representativa da comunidade educativa, a EAA deverá ser 

constituída por 5 a 20 participantes com sensibilidade para a negociação, preferencialmente, 

com formação na área e com facilidade no domínio dos instrumentos de recolha de dados. No 

caso do agrupamento de escolas ser de grandes dimensões ou de dispersão geográfica, poderá 

haver a necessidade de formar mais do que uma equipa e estas coordenarem de forma contínua. 

rupo poderão emergir características que não 

 

A equipa é composta, normalmente, por pessoas dos mais diversos departamentos, 

experiências e níveis hierárquicos com o objetivo de criar uma equipa o mais eficaz possível. 

No entanto, pretende-

fazer parte desta EAA professores de diferentes áreas do saber, funcionários, alunos e 

pais/encarregados de educação e por um elemento exterior à organização  amigo crítico. A 

figura do amigo crítico é, para Macbeath (2005), um desafio entre uma atitude crítica face à 

escola que lhe permitirá desafiar as práticas e manter o apoio incondicional das pessoas 

envolvidas, para que estes o ouçam e o aceitem. Este poderá ser visto numa perspetiva de 

consultor e formador técnico-científico ou de observador participativo. Numa perspetiva de 

consultor, este terá um papel ativo, tanto na formação contínua dos elementos que compõem 



proporcione soluções equilibradas e independentes dos interesses particulares de alguns 

sector amigo 

crítico tem de tentar perceber o funcionamento da escola segundo diferentes perspetivas e o 

que poderá significar a sua mudança nos pontos divergentes, manifestando uma atitude 

desafiadora. Esta relação pretende ser colegial em que as pessoas se ouvem umas às outras, se 

avaliam ideias abertamente e se fala sem medos ou censuras (Macbeath,2005). O amigo crítico 

deverá ser portador de algumas competências que lhe são inerentes e facilitadoras para o 

exercício da sua função. 
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cionais.  
 

 
Tabela 23: Competências do amigo crítico 

Fonte: Lima (2011:41-42) 

 

Desta forma, podemos considerar que o amigo crítico deverá ter um espírito de 

abertura, saber ouvir e ser sensível às necessidades de todos os atores, compreender bem o 

contexto de cada escola, aconselhar, ter bom relacionamento com todos os atores, 

principalmente, com os professores que são os que mais diretamente influenciam a melhoria 

da qualidade da escola, saber comunicar e, por último, ser desafiador o quanto baste para que 

as suas críticas sejam entendidas e produzam algum impacto na escola. 



A constituição da equipa deve ser do conhecimento de todos, assim como os critérios 

utilizados para a sua seleção. Esta deverá ser bem aceite e valorizada por toda a comunidade 

Para que não surjam estes constrangimentos, Pinto (2010:76) sugere que a equipa se apresente 

à comunidade e que apresente os objetivos traçados e que se reforce a ideia de que a tónica é 

dada à avaliação do funcionamento e que não se avaliam pessoas, existindo desta forma 

transparência em todo o processo. 

Para um bom funcionamento da EAA, e do consequente sucesso da autoavaliação, 

Martins (2014) salienta que os professores deverão ter tempo para se reunir, ter uma noção 

clara dos objetivos e dos procedimentos a adotar. Existem algumas ferramentas que poderão 

ajudar a EAA a recolher os dados por forma a analisar e, consequentemente, estabelecer 

prioridades de intervenção, uma vez que não deverá/poderá intervencionar todas ao mesmo 

tempo. Enunciamos algumas que consideramos ser de fácil aplicabilidade e utilidade para o 

desenvolvimento deste processo. 

informação tem de ser recolhida de forma seletiva para os objetivos traçados, selecionar 

instrumentos e ferramentas adequadas à realidade de cada escola. As suas qualidades pessoais 

e profissionais deverão motivar os demais a colaborar, ou seja, pede-se que seja um verdadeiro 

líder. 

 

 

Tabela 24: Qualidades pessoais e competências de um líder 
Fonte: (DGAEP, 2007:3) 

 

 

Qualidades pessoais
dinamismo
resistência à frustação
influência e persuasão
assertividade
criatividade

Competências
planeamento do projeto
consulta e comunicação com as partes interessadas
formação e acompanhamento da equipa
recolha de documentos de apoio
orientação e revisão do relatório de AA e Plano de Melhoria



O líder deverá estar incumbido de planear detalhadamente o projeto, incluindo o 

processo de comunicação, consultar todas as partes interessadas, preparar a formação da 

equipa, recolher documentos de apoio, participar ativamente na equipa, facilitar o processo de 

obtenção de consensos, elaborar o relatório e apoiar a gestão na priorização de ações e, 

consequentemente, na elaboração do esboço do plano de ação. Deve, assim, colocar-

a, deve assumir-se 

como sendo somente mais um elemento da equipa pelo que poderá ser mais um a dar o seu 

contributo pois, dentro da equipa todos deverão ter um conhecimento, mais ou menos, 

profundo do trabalho a desenvolver.  

A grande heterogeneidade de pessoas que compõem uma organização escolar poderá 

dificultar a tomada de decisões, mesmo entre aqueles que tiveram a mesma formação  os 

docentes. Com papéis diferenciados dentro da escola, alguns são dirigentes e a sua 

hierarquização é difícil pois não lhes é reconhecido o poder decisório devido a visões 

educativas diferentes (Carvalho, 2017). Gerir pessoas com diferentes perspetivas educativas 

não é fácil (Paulus, 2012) pelo que as mudanças pensadas poderão não ser as desejadas. 

 

  Mudança 

Pessoas envolvidas 

Uma Várias Muitas 

Nenhuma imediato fácil possível 
Ligeira fácil possível difícil 

Apreciável possível difícil muito difícil 
Importante difícil muito difícil titânico 

Fundamental muito difícil titânico utópico 
 

Tabela 25: Dificuldades decisórias numa organização escolar 
Fonte: Paulus (2012:106) 

 

Carvalho (2009a) refere que existem sujeitos para os quais decidir representa uma 

atividade fascinante pois abre caminhos para novas realidades, existindo outros que preferem 

copiar respostas seguindo paradigmas culturais em forma de normas ou tradições. 

Perante estes constrangimentos inerentes a este tipo de avaliação, as equipas recorrem 

a instrumentos que lhes facilitem a recolha de dados para que estes possam direcionar e 

priorizar as suas ações. Uma das ferramentas utilizadas é a análise SWOT, considerada uma 

estratégia da administração fundamental para o planeamento de estratégias na resolução dos 

problemas detetados e considerados prioritários. O termo SWOT revela a junção das 



abreviaturas: Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats que na sua tradução significam 

Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças detetadas nos ambientes interno e externo à 

escola. No primeiro detetam-se os pontos fortes e fracos caraterizadores da organização, 

devendo ser monitorizado sistematicamente e o ambiente externo faz referência às principais 

oportunidades e ameaças com que a escola se depara que deverão estar na sua mira, uma vez 

que, qualquer mudança externa, que poderá acontecer a qualquer momento, irá influenciar o 

desempenho da escola. É necessário aproveitar da melhor forma as oportunidades que surgem 

e reduzir o impacto das ameaças. 

Esta análise permite estabelecer as prioridades de atuação e preparar opções 

estratégicas, pois permite uma visualização clara dos riscos e dos problemas a resolver, 

vantagens e oportunidades a potenciar. 

 

 

 

Tabela 26: Análise SWOT 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

São muitas as influências de fatores internos e externos que uma escola sofre devido à 

sua exposição a toda a comunidade, pelo que é necessário sintetizar alguns fatores que poderão 

ser tidos em conta para cada um dos conceitos anteriormente explanados.  

 

Positivos Negativos

Interna

(Organização)

Strengths

(Pontos Fortes)

Weaknesses

(Pontos Fracos)

Externa

(Ambiente)

Opportunities

(Oportunidades)

Threats

(Ameaças)



 

Tabela 27: Fatores que influenciam a análise SWOT 
Fonte: Elaboração própria 

 

O modelo de gestão denominado pelas siglas PDCA é uma ferramenta de gestão que é 

utilizado para alcançar resultados nas empresas mas que facilmente se poderá adequar às 

escolas. Criado por Walter A. Shewart na década de 20 e mais tarde, na década de 50, por 

(portal-

administracao,2014). Inicia-se com um planeamento (P-plan) de ações que são executadas (D-

do) e analisadas (C-check) para ver se resultaram e posteriormente desenvolvidas ações (A-

act) que minimizem ou corrijam o que estiver menos bem, traduzindo-se em 8 etapas. 

 

 
 

Figura 22: Etapas do PDCA 
Fonte: Elaboração própria 

Strengths
(Pontos Fortes)

Factos, recursos que podem ser uma vantagem da escola em relação a outras concorrentes

Recursos ou capacidades que a organização pode usar efetivamente para alcançar seus objetivos

Weaknesses
(Pontos Fracos)

Limitações que podem restringir o desempenho da organização, relativamente ao ambiente interno

Opportunities
(Oportunidades)

Factos ou situações do ambiente externo que a escola pode vir a explorar com sucesso

Threats
(Ameaças)

Situações do ambiente externo com potencial de impedir o sucesso da escola

Plan (Planear)

1. Identificação 
do problema

2. Análise do 
Fenómeno

3. Análise do 
Processo

4. Plano de Ação

Do (Executar)

5. Execução

Check (Verificar)

6. Verificação

Action (Agir)

7. Ação

8. Padronização



Coincidente com as etapas do ciclo PDCA surge a lógica de RADAR que é 

uma ferramenta simples relacionada com o modelo de autoavaliação da EFQM e que conduz 

a melhorias sistemáticas em todas as áreas de uma organização. Esta ferramenta, cujos 

elementos são os Resultados, Abordagem, Desdobramento, Avaliação e Revisão, permite 

avaliar o desempenho da organização identificando os pontos fortes e quais as áreas a 

melhorar; alinhar os processos, procedimentos e ferramentas existentes para que não se 

dupliquem e identificar quais as ações que estão a ter um impacto positivo nos resultados e as 

que necessitam de mais atenção. Passaremos de seguida a desenvolver mais detalhadamente 

cada um dos três componentes integrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Modelo RADAR 
Fonte: Elaboração própria 

 

A lógica do RADAR é uma ferramenta de gestão que permite questionar o desempenho 

da organização (APQ) e pode ser esquematizada tendo como objetivos:  

 

- Determinar os Resultados que espera alcançar como parte da sua estratégia. 

- Planear e desenvolver um conjunto integrado de abordagens sólidas para alcançar os 

resultados requeridos, tanto no presente como no futuro. 

- Desdobrar as abordagens de uma forma planeada para garantir a sua implementação. 

- Avaliar e refinar as abordagens implementadas, através da monitorização e análise 

dos resultados alcançados e das atividades de aprendizagem realizadas. 

 

Esta ferramenta pode ser utilizada para ajudar a impulsionar a melhoria contínua ao 

avaliar a maturidade das abordagens implementadas, a excelência dos resultados e a estruturar 

planos de melhoria.  



Ao avaliar os meios, analisam-se as abordagens que foram implementadas e como a 

organização melhora a sua eficiência e eficácia ao longo do tempo. Ao avaliar os resultados 

pretende-se um primeiro olhar sobre a importância que cada critério tem para a estratégia 

traçada pela organização e o estado da sua progressão por um período aconselhável de três 

anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Avaliação dos meios e dos resultados no sistema RADAR 

Fonte: APQ:5-6 
  

Estes são alguns dos instrumentos/ferramentas que são orientados para a ação e que 

permitem a identificação de pontos fortes e áreas a melhorar. 

A avaliação da organização poderá ser efetuada com a observação/tratamento de dados 

através, da recolha dos mesmos, por forma a identificar os pontos fortes e os fracos detetados. 

É sobre esses últimos que a equipa deverá prestar mais atenção, registando numa grelha os 

pontos fortes, as áreas de melhoria, as evidências e as sugestões de melhoria identificadas e 

concertadas por toda a equipa. Durante este processo o coordenador da equipa deve estar 

preparado e disponível para responder as todas as dúvidas da equipa, apresentando evidências 

claras. Este período de realização da autoavaliação poderá demorar mais ou menos tempo 

dependendo dos objetivos traçados, dos recursos, da disponibilidade dos dados e das pressões 

que poderá sofrer. Estas variáveis têm os seus contras pois poderá levar à desmotivação e 

desinteresse de todas as partes envolvidas. Recomenda-se, então, que este processo 

(preparação, autoavaliação, elaboração do relatório e plano de melhoria) dure em média 3 

meses, tempo necessário para que se mantenha o grau de focalização do processo. 

RESULTADOS
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Medições

Aprendizagem e 
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O Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril ao mencionar estes instrumentos de prestação 

de contas da autonomia das escolas, veio reforçar a Lei 31/2002, de 20 de dezembro que 

considerava a autoavaliação das escolas uma atividade fundamental para as mesmas, pelo que 

os governos contitucionais têm mantido esta 

II do Governo Constitucional, 2009:50). O XIX Governo 

avaliação da Educação, em linha com as melhores práticas internacionais, garantindo 

transparência e confiança aos cidadãos e incentivando as famílias a tomar decisões mais 

informadas no exercício 115) com o intuito de 

ação a todos os n

(2011:116). Desta forma implementa-se uma política de avaliação global e reforça-se as 

políticas de regulação das instituições. Para tal, nesta legislatura propôs-

simplificação de procedimentos burocráticos nas instituições em ambiente de 

responsabilizaçã 121). No programa de governo seguinte 

(XX) este propôs-se 

 

 reforçar os processos de autoavaliação das escolas complementando-as com  a avaliação 

externa, ajustada às especificidades das suas missões, diferenciando-se consoante se tratem de 

escolas do ensino regular ou de modalidades especiais de ensino. As escolas cuja avaliação 

for, em alguns dos itens, suficiente ou inferior, podem beneficiar de um programa de apoio e 

recuperação contratualizado (2015:16-17). 

  

Por tudo isto, a autoavaliação tem ganhos consideráveis, quer ao nível da validação e 

legitimação, quer ao nível da democraticidade e da cidadania (Carvalho, Folgado, 2017). 

Foi numa perspetiva de enraizar uma cultura de autoavaliação que nos últimos anos se 

foram desenvolvendo alguns programas/atividades, uns de forma imposta e outros em regime 

de voluntariado. 

 

 
 

2. Programas/Atividades de Autoavaliação das Escolas implementados em Portugal 

  

A autoavaliação das escolas tem assumindo um papel muito significativa nas políticas 

educativas seguidas pelas tutela que levou a OCDE (2009) a considerá-la um elemento chave 



da avaliação institucional. Devido à sua recente aplicabilidade nas escolas, levou a que numa 

primeira fase as dificuldades sentidas tivessem sido bastantes, pelo que a criação de 

instrumentos facilitadores foram sendo bem-vindos e de grande utilidade. É com base nas 

sugestões emanadas pelos organismos internacionais, e indo de encontro às políticas 

educativas adotadas fora das fronteiras, que na Lei nº 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases 

do Sistema Educativo) que, no artigo 53º, se atribui a tarefa de avaliação de escolas à inspeção 

tem como função avaliar e fiscalizar a realização da 

 avaliação entre 1992 

a 2006 e após essa data no desenrolar do 1º e 2º ciclo da avaliação externa de escolas. Destes 

programas e projetos levados a cabo poderemos destacar o Observatório da Qualidade da 

Escola (1992-1999), Projeto Qualidade XXI (1999-2002), Programa Avaliação Integrada das 

Escolas (1999-2002), Projeto Melhorar a Qualidade (2000-2004), Projeto AVES  Avaliação 

de Escolas Secundárias (início em 2000). Todos eles considerados como sendo fechados, 

foram projetos desenvolvidos antes da Lei 31/2002 e que apelaram à implementação de 

práticas autoavaliativas. 

 

- Observatório da Qualidade da Escola 

Criado em 1992 no âmbito do PEPT  Programa de Educação para Todos, pretendeu 

promover a autonomia das escolas e impulsionar as práticas de autoavaliação, pois permitia 

uma recolha de informação e delineamento de estratégias de melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. Implementado em mais de 1000 escolas dos vários níveis de ensino, este 

programa tornava-se de caráter obrigatório, e representou um marco histórico na avaliação 

das escolas, permitindo que estas produzissem informação sobre as mesmas com quinze 

identificadores de desempenho de natureza quantitativa e qualitativa englobando o contexto 

sociofamiliar dos alunos, o funcionamento da escola e os resultados educativos. 

Este programa, recorrendo a práticas de autoavaliação e promovendo a autonomia das 

escolas teve como objetivos: apoiar as escolas na organização da informação sobre si mesmas; 

estabelecer critérios comuns e estimular o desenvolvimento de um discurso de avaliação e de 

autoavaliação; tornar a informação útil; aumentar a capacidade de observação e de 

interpretação dos atores e desenvolver processos interativos de reflexão e comunicação dentro 

da escola e entre esta e o sistema educativo e social. 

 

 



- Projeto Qualidade XXI 

O projeto-piloto sobre Avaliação na Educação Escolar, iniciado no ano letivo de 

1997-1998 com o apoio e aprovação do Conselho de Ministros da Educação da União 

Europeia, foi simplificado pelo Projeto Qualidade XXI da iniciativa do Instituto de Inovação 

Educacional no ano de 2001/2002 no qual participaram 100 escolas de 18 países participantes. 

Com o principal objetivo de incrementar práticas de autoavaliação esperava-se, numa primeira 

fase, que as escolas elaborassem um Plano de Autoavaliação, que as escolas adotassem e 

implementassem metodologias e instrumentos conducentes à implementação de processos de 

avaliação interna sobre o seu desempenho e funcionamento, procedendo à recolha e análise 

dos dados necessários à realização dessa atividade e a uma reflexão partilhada sobre o nível 

de qualidade evidenciado. Numa segunda fase seria elaborado um Plano de Ação para a 

Melhoria da Qualidade na Escola a partir das conclusões resultantes da primeira fase e, nesta 

linha, equacionava-se e desenvolvia-se um conjunto de medidas e de procedimentos de ação, 

que capacitassem as escolas a apresentar, futuramente, padrões mais elevados de qualidade. 

Com a intenção de englobar a totalidade dos elementos das escolas na sua autoavaliação, 

foram concebidas duas figuras essenciais:  

- O grupo monitor do projeto: composto por representantes dos professores, do 

Conselho Executivo, dos alunos, dos pais e de outro pessoal escolar, asseguravam um 

acompanhamento por forma a procurar manter uma articulação e diálogo constantes entre os 

atores; 

- A figura do amigo crítico: alguém exterior à escola, que procurava ajudar e prestar 

um incentivo aos órgãos constituintes do grupo monitor. 

Implementando uma cultura de autoavaliação nas escolas, este projeto deparou-se com 

alguns entraves, nomeadamente a sua continuidade pelo facto de não serem facultados 

instrumentos de trabalho e, desta forma, surgiram dificuldades de caráter técnico e científico.  

Dando seguimento ao pretendido com o Observatório da Qualidade da Escola, este 

projeto, pretendeu, de igual modo, estimular às práticas de autoavaliação, trazendo como 

novidades a figura do amigo crítico e a disponibilização de instrumentos facilitadores da 

aplicação da autoavaliação das escolas, uma vez que os atores educativos detinham pouca 

formação nesta área. 

 

 

 



- Avaliação Integrada das Escolas 

Tinha como finalidade dispor e disponibilizar um dispositivo de observação e avaliação 

das escolas envolvido num enquadramento que respeitava o Decreto-Lei nº 115-A, de 4 de 

maio de 1998, onde era reforçada a autonomia das escolas, tendo em conta a concretização da 

democratização, a igualdade de oportunidades e a qualidade do serviço educativo. Este foi 

desenhado segundo alguns princípios orientadores que justificavam a necessidade estratégica 

de uma recolha sistemática de dados, pela necessidade de prestar contas dos resultados dos 

alunos, dos pontos fortes, dos pontos fracos, pela responsabilidade coletiva no que se refere à 

qualidade das escolas e, por último, pela importância que a avaliação das organizações 

escolares vinha assumindo. Tal como no projeto anterior, a disponibilização de instrumentos 

foi mantida para facilitar e formar os atores educativos. 

Regia-se pelos princípios orientadores da intervenção estratégica e integrada que 

contemplava as diversas facetas da realidade escolar  meios, processos, resultados e atores, 

sendo realizada por equipas de inspetores; intervenção intencional; convergência de 

interesses, tanto externa como interna e intervenção com consequências. 

Com a implementação deste projeto, a IGE considerou importante o seu contributo, 

sobretudo na conceção e desenvolvimento de planos de ação para apoiar escolas menos 

esclarecidas, uma vez que um dos efeitos esperados era o despoletar de diferentes estratégias 

e procedimentos de autoavaliação nas escolas. 

Um dos pontos fortes deste programa foi considerar a escola como um todo, 

proporcionando-lhe uma análise multidimensional contemplando as áreas de gestão, 

pedagogia e administração: avaliação dos resultados, a organização e gestão escolar, a 

educação, o ensino e as aprendizagens e o clima e ambientes educativos. (IGE, 2002:11) 

 

- Projeto Melhorar a Qualidade  

Em parceria com a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo 

(AEEP) e a empresa QUAL (Formação e Serviços em Gestão da Qualidade, Lda) este 

programa envolveu, inicialmente, 46 escolas que aplicavam o Modelo de Excelência da 

European Foundation for Quality Management (EFQM). Apesar de contemplar processos de 

autoavaliação fomentando a partilha de conhecimentos e de boas práticas, este programa 

terminou em 2004 devido à sua escassa adesão por parte das escolas. 

 

 



- Programa AVES  Avaliação das Escolas Secundárias 

Da iniciativa da Fundação Manuel Leão a partir de 2000, este programa avaliou 33 

escolas. Era um modelo de autoavaliação das escolas apoiado por uma entidade externa, 

contributo para alcançar o objetivo de ligar, no terreno de cada escola, a identificação dos 

fatores que promovem (e impedem) a qualidade do seu desempenho com as ações e os projetos 

que, ainda em cada escola, se podem mobilizar em ordem à melhoria deste mesmo 

 

Considerando quatro dimensões: contexto legal e normativo; contexto organizacional; 

contexto social e conciliação entre mecanismos de avaliação interna e de avaliação dita 

-se pelos seguintes princípios orientadores: 

- Formatividade  preocupação de cada escola analisar a sua situação, detetar os seus 

problemas e prosseguir para as mudanças necessárias. O controlo e supervisão ficavam a cargo 

das instâncias internas; 

- longitudinalidade  desenvolver-se-ia por vários anos para que pudessem ser detetados 

os problemas e aferir se as medidas implementadas dariam os resultados pretendidos; 

- participação voluntária  de participação voluntária por parte das escolas, mas com 

participação na especificação e realização do mesmo; 

- integração  a análise dos resultados dos alunos deveriam ser contextualizados, tendo 

em conta o contexto sociocultural, as práticas pedagógicas dos docentes, a gestão da 

organização, as atitudes e valores dos alunos e o clima organizacional; 

- garantia de confidencialidade  sem conhecimento da rede de avaliação, as escolas 

tinham a garantia de que os seus resultados não eram divulgados; 

- valor acrescentado  este valor era obtido a partir da comparação entre os resultados 

de cada escola com os da rede e com os alunos de ambientes socioculturais semelhantes; 

- articulação da avaliação externa com a interna  a equipa de avaliação externa 

elabora, aplica e processa os instrumentos de recolha de dados que depois seriam analisados 

e interpretados pela equipa interna; 

- organizações aprendentes  das escolas que aderissem ao programa esperava-se que 

se tornassem organizações mais capazes e socialmente mais credíveis. 

Ao valorizar dinâmicas de autoavaliação, as escolas participantes eram apoiadas por 

mecanismos externos que articulavam o contexto sociocultural, os processos da escola e sala 



de aula e os resultados escolares dos alunos, visando o sucesso escolar e a melhoria da 

qualidade das organizações escolares. 

Após a Lei 31/2002 surgiram novos programas que pretendiam a implementação mais 

efetiva de uma autoavaliação das escolas.  

 

- Programa Aferição da Efetividade da Autoavaliação das Escolas  

Com início em 2004, este programa adotou instrumentos do Projeto Effective School 

Self-Evaluation  ESSE, promovido pela Conferência Internacional das Inspeções de 

Educação (SICI) entre 2001 e 2003. Emerge como uma atividade de meta avaliação que 

auto-avaliação que a escola faz da qualidade do seu funcionamento e dos serviços que presta, 

por forma a desenvolver acções que contribuam para reforçar os seus pontos fortes e superar 

 

liação 

da qualidade e eficácia dos procedimentos de auto-

-

 pretendiam alcançar 

elaborando um Plano de Intervenção estruturado em 4 fases: inquérito inicial para determinar 

o ponto da situação relativamente à autoavaliação das escolas e criação de um modelo em 

comum; aplicação desse modelo em 28 escolas; visita às escolas em nove países, incluindo 

Portugal e, por último, apresentação dos resultados e de melhoramentos na matriz, passando 

a dar maior ênfase à avaliação da qualidade do apoio externo prestado à autoavaliação das 

escolas. 

Segundo o relatório da IGE (2005) a aferição da efetividade da autoavaliação incidia em 

nove indicadores de qualidade (IQ) agrupados em quatro áreas-chave (campos de aferição): 



 

Figura 25: Indicadores de Qualidade da aferição da efetividade da autoavaliação 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Num máximo de dez dias, a equipa avaliativa, composta por dois inspetores, no 

primeiro dia fazia uma apresentação da atividade e recolhia um conjunto de informações (num 

máximo de três) de iniciativa de autoavaliação desenvolvidas ou em curso. Nos dias seguintes 

eram efetuadas entrevistas e análise documental para recolher as evidências que 

comprovassem a existência dos efeitos da autoavaliação. Após a atribuição das classificações 

a cada um destes indicadores (Muito Bom, Bom, Satisfaz e Não Satisfaz), a equipa elaborava 

um relatório que apresentava à escola nos últimos dias com as principais conclusões. 
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Tabela 28: Resumo dos Programas de AAE em Portugal 
Fonte: Adaptado de Coelho (2008:66-67) 

 

Alaíz considera que existem modelos de autoavaliação que são modelos fechados 

(2007:2- cados a organizações 

ste autor todos os modelos, quer os 

abertos quer os fechados, têm vantagens e desvantagens na sua utilização. No entanto, Guerra 

Projeto Realização 
Entidade 

Responsável 
Escolas 

participantes 
Âmbito Princípio orientador Modelo 

Critérios/ 
Instrumentos 

Observatório da 
Qualidade da 

Escola 
1992-1999 

Ministério da 
Educação 

Cerca de 1000 
escolas 

PEPT (Programa 
Educação para 

Todos) 

Produção sistemática de 
informação sobre o 

desempenho global das 
escolas 

AA e 
monitorização 

. Contexto 
sociofamiliar dos 

alunos 
. Ensino 

. Funcionamento da 
escola 

- Resultados 
educativos 

Qualidade XXI 1999-2002 
Instituto de 
Inovação 

Educacional 

EB 2,3 e 
secundário 

Projeto Europeu 

Qualidade na 
Educação 

 

Estratégias para a 
melhoria da qualidade 

educacional das escolas 
AA 

-  
- Plano de AA 

- Plano de ação para 
a Melhoria da 

Qualidade da Escola 

Avaliação 
Integrada das 

Escolas 
1999-2002 IGE 

30% dos 
estabelecimentos 

do sistema 
educativo 

Renovação do 
papel da IGE no 
desenvolvimento 

do sistema 
educativo 

Valorização da 
autonomia de gestão de 

cada escola/agrupamento 

Avaliação 
externa Integrada 

- Avaliação dos 
resultados 

- a organização e 
gestão escolar 
- a educação, o 

ensino e as 
aprendizagens 

- o clima e ambientes 
educativos. 

Melhorar a 
Qualidade 

2000-2004 AEEP e QUAL 
Cerca de 50 

escolas 

Modelo de 
Excelência da 

European 
Foundation for 

Quality 
Management 

Proporcionar a 
possibilidade da 

realização voluntária de 
AA 

AA (modelo 
EFQM) 

- Liderança 
- Gestão das pessoas 
- Política e estratégia 
- parcerias e recursos 

- Resultados 
(pessoas, clientes, 

sociedade e chave do 
desempenho) 

AVES 2000-  
Fundação Manuel 

Leão 
33 escolas 

Instituto de 
Evaluación y 

Asessoramiento 
Educativo (IDEA) 

da Fundación 
Santa Maria 

Interrelacionar a 
identificação dos fatores 

de qualidade do 
desempenho das escolas 
com as ações e projetos 
que visam a melhoria do 

desempenho 

Modelo de 
dinâmicas de AA 

apoiadas em 
mecanismos 

externos 
organizados em 
quatro níveis: 

entrada, 
contexto, 

processos e 
resultados 

- contexto 
sociocultural 

- processos de escola 
e de sala de aula 

- resultados escolares 

Aferição da 
Efetividade da 

AAE 
2004-2006 IGE 250 escolas 

Quadro de 
autonomia das 

escolas 

Desenvolvimento e 
consolidação de uma 

atitude crítica de 
autoquestionameno 

relativamente ao 
desempenho da 

escola/agrupamento 

AE e AA 

- AE 
- resultados 

- prestação de serviço 
- organização e 
gestão escolares 

- liderança 
- capacidade de 
autorregulação e 

progresso da escola 



(2000) é de opinião que, numa perspetiva humanista, os modelos abertos são mais 

convidativos para os trabalhadores das organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Modelos de AAE 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Tendo em vista todos estes programas/atividades promovidas por algumas entidades 

relacionadas com a educação, é de considerar que a autoavaliação representa um instrumento 

pelo qual as escolas poderão alterar a curto e médio prazo todo o percurso para atingir os fins 

definidos de forma reflexiva e ajustada. 

Muito embora tenham sido disponibilizados instrumentos facilitadores e apoio no 

desenvolvimento deste processo, podemos afirmar que nenhum deles obteve sucesso na sua 

implementação, pois as escolas não detinham essa cultura avaliativa e os docentes não tinham 

formação na área. Desta forma, algumas escolas foram, de uma forma autónoma ou sugerida 

pelos pares, encontrando algumas alternativas. Foi a nível empresarial que algumas delas 

encontraram alguns modelos, que adotados à realidade escolar, tentaram produzir o efeito 

desejado: promover o sucesso escolar e garantir a qualidade das escolas. Para o efeito foram 

consideradas algumas ferramentas, nomeadamente a ISO. 

 

 



- Organização Internacional de Padronização (ISO)   

Fundada em 1947, com sede em Genebra, Suíça, resulta da união entre a Internacional 

Federation of the National Standardizing Associations (ISA) e a Nations Standards 

Coordinating Committee (UNSCC); criou algumas normas com o objetivo de melhorar a 

qualidade de produtos e serviços. Estas, acompanham a evolução dos tempos, a evolução da 

sociedade e dos mercados, pelo que não são estáticas. 

As normas criadas, reunidas num documento uniformizado, servem para a 

implementação do Sistema de Gestão de Qualidade, estando cada uma delas direcionada para 

um fim a atingir, nomeadamente: ISO 9000:2015  onde estão descritos os princípios 

essenciais e define a terminologia de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ); ISO 

9001:2015  aborda os requisitos e ISO 9004:2009  uma abordagem da gestão pela qualidade. 

A série de normas ISO poderá ser aplicada nas mais diversas organizações, pois não se 

referem aos produtos e serviços mas sim à qualidade dos processos utilizados, pelo que esta 

poderá ser uma das suas vantagens. A esta norma são apontados quatro benefícios potenciais 

da adoção de um SGQ: 

 

a) a aptidão para fornecer de forma consistente produtos e serviços que satisfaçam tanto os 

requisitos dos clientes como as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis; 

b) facilitar oportunidades para aumentar a satisfação do cliente; 

c) tratar riscos e oportunidades associados ao seu contexto e objetivos; 

d) a aptidão para demonstrar a conformidade com requisitos especificados do sistema de gestão 

da qualidade (APCER,2015:48). 

 
 

Relativamente à norma 9001 (APCER,2015:28), no seu manual de gestão da qualidade, 

poderemos verificar que foram elencados 7 princípios de qualidade: o foco está no cliente, 

com uma liderança que crie condições para que as pessoas se focalizem em atingir os objetivos 

da organização, levando a um comprometimento das pessoas. A abordagem por processos, 

em que os resultados são atingidos de modo mais eficaz e eficiente, a procura da melhoria, em 

que uma tomada de decisões deverá ser baseada em evidências e gerindo as suas relações com 

as partes interessadas  os fornecedores. Estando focada no cliente, este instrumento leva a 

uma maior satisfação dos mesmos pois oferece um melhor serviço e melhores produtos; 

aumenta o lucro e a credibilidade da empresa frente ao mercado; para além disso, melhora a 

qualificação dos funcionários e fornecedores através da formação. Ao ser certificada, a 



organização ganha o respeito de todos: colaboradores, fornecedores, consumidores e 

comunidade. Porém, é necessário algum tempo e custos para desenvolver este sistema, 

esbarrando, por vezes, na burocracia e inflexibilidade, pelo que não é aplicável a todas as 

organizações. Outro dos entraves poderá ser a dificuldade em criar ou em manter o entusiasmo 

dos colaboradores podendo levar a um efeito contrário ao pretendido. 

 

- Balanced Scorecard (BSC) 

Patrocinado pelo Instituto Nolan e Norton em 1990, surgiu um estudo denominado como 

Measuring Performance in the Organization of the Future motivado pela crença de que 

grandes partes dos métodos existentes para medição do desempenho empresarial naquela 

época eram insuficientes. Este modelo de medição foi desenvolvido pelos professores Robert 

Kaplan e David Norton destinado a clientes, à gestão dos processos e melhoria contínua. 

O BSC procura a maximização dos resultados, organizando-se em torno de quatro 

perspetivas: financeira, do cliente, processos internos e aprendizagem e crescimento, através 

de um mapa relacionando os seus objetivos às medidas de desempenho que irão ser 

implementadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: Modelo BSC 

Fonte. Adaptado de BSC (2014) 
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Este é um instrumento que permite a comunicação entre todas as pessoas da 

organização, principalmente colaboradores, executivos de nível corporativo e conselheiros, 

uma vez que delineia estratégias nas diferentes perspetivas.  

 

- European Foundation for Quality Management (EFQM) 

Um dos modelos de AA utilizados nas escolas portuguesas é o EFQM - European 

Foundation for Quality Management que tem na Associação Portuguesa para a Qualidade 

(APQ) uma entidade parceira como responsável pela promoção, formação e qualificação de 

profissionais, assim como a tradução e comercialização dos seus materiais. 

A EFQM, criada em 1991, é uma estrutura que apoia organizações europeias e de todo 

o mundo que desenvolvam uma cultura de excelência, de boas práticas e inovação visando a 

melhoria dos resultados, chegando mesmo a ser candidata ao Prémio Europeu da Qualidade. 

Segundo a APQ, este modelo é composto por três componentes integrados: os Conceitos 

Fundamentais da Excelência que definem os princípios subjacentes para uma organização 

alcançar a excelência sustentada; os Critérios da EFQM que convertem os Conceitos 

Fundamentais numa ferramenta de gestão e o RADAR que é uma ferramenta simples que 

conduz a melhorias sistemáticas em todas as áreas de uma organização. 

A APQ refere oito Conceitos Fundamentais que pretendem ser uma linguagem comum 

entre a gestão de topo. Toda a sua importância se centra na globalidade trazendo um benefício 

máximo para a cultura organizacional e não na individualidade. São eles (1) acrescentar valor 

para os clientes através da compreensão, antecipação e satisfação das suas necessidades, 

expectativas e oportunidades; (2) construir um futuro sustentável melhorando o seu 

desempenho e influenciando positivamente as condições económicas, ambientais e sociais da 

comunidade; (3) desenvolver a capacidade organizacional através de uma mudança eficaz 

intra ou extra fonteiras; (4) aproveitar a criatividade e a inovação dos seus stakeholders para 

melhorar o seu valor e os níveis de desempenho de forma contínua e sistemática. Entenda-se 

que em inglês stake significa interesse, participação, risco e holder significa aquele que 

possui. Assim, stakeholder também significa parte interessada ou interveniente 

(parceiro). Desta feita, stakeholder é uma pessoa ou um grupo, que legitima as ações de uma 

organização e que tem um papel direto ou indireto na gestão e resultados dessa mesma 

organização. Os stakeholders são elementos fulcrais em termos de planeamento estratégico 

de uma empresa ou organização, uma vez que 

institucionalizadas ou não, que participam e/ou possuem objetivos em comum com as 



2016:32); (5) Liderar com visão, inspiração e integridade servindo como modelos a seguir 

pelos seus valores e ética, moldando o futuro e fazendo-o acontecer; (6) gerir com agilidade 

identificando e respondendo eficaz e eficientemente às oportunidades e ameaças; (7) sustentar 

resultados notáveis que vão ao encontro das necessidades dos stakeholders a curto e longo 

prazo; (8) ter êxito através do talento das pessoas valorizando-as ao criar uma cultura de 

enpowerment para a concretização dos objetivos organizacionais e pessoais. O 

termo empowerment pode ter um vasto leque de significados, interpretações, definições. 

Empowerment é um conceito de Administração de Empresas que significa "descentralização 

de poderes", ou seja, sugere uma maior participação dos trabalhadores nas atividades da 

empresa ao ser-lhes dada maior autonomia de decisão e responsabilidades. Em relação à 

administração de empresas, o empowerment é uma ferramenta que visa lidar com a lentidão e 

burocracia. Para ser implementado na empresa é necessário haver uma partilha extensiva das 

informações, possibilitação de uma verdadeira autonomia e uma diminuição dos padrões 

hierárquicos e burocráticos. rata-se de dar poder, autoridade e responsabilidades às pessoas 

para torna-las mais ativas e Chiavenato, 2010:190), pelo 

que as pessoas passam a assumir responsabilidade pela execução excelente da tarefa (gosto 

por aquilo que fazem), responsabilidade pela melhoria contínua do trabalho, orientação para 

alcançar as metas (o trabalho passa a ser o meio e não o fim), foco no cliente, atividade em 

equipa, foco num missão organizacional e uma ação traduzida em adicionar valor à 

organização. 

 



 

 
Figura 28: Bases para o empowerment 

Fonte: Chiavenato, 2010:191 
 
  

É tendo por base estes conceitos que o modelo EFQM poderá ser aplicado a qualquer 

organização, independentemente da sua dimensão. O esquema que a seguir se apresenta 

explana os seus nove critérios distribuídos por cinco meios (que deixam transparecer o que a 

organização faz e como o faz) e quatro resultados que darão o feedback para melhorar os 

meios. 

Cada um dos nove critérios tem a sua importância neste modelo, pelo que passaremos a 

explicitá-los de uma forma mais detalhada.  

1. Liderança  Qualquer organização necessita de um lider que a leve a bom porto. Estes têm 

de ter algumas caraterísticas que permitam assegurar o sucesso da organização, pois atuam 

como um modelo a seguir dos valores e ética, moldam o futuro e fazem-no acontecer. São 

flexíveis, pelo que permitem à organização antecipar e reagir, em tempo útil. 

2. Planeamento e Estratégia  As suas políticas, planos, objetivos e processos que são 

desenvolvidos para executar uma estratégia estão focalizadas nos stakeholders. 

3. Pessoas  Valorizar as pessoas é fomentar uma cultura que permite alcançar mutuamente o 

benefício das mesmas e da própria organização. Ao desenvolver as capacidades de cada um, 

promove-se a equidade e igualdade que culminará numa motivação. Gera-se um envolvimento 

e incentivo em aplicar as capacidades individuais em prol do bem do próprio e da organização. 



4. Parcerias e recursos  As organizações que planeiam e gerem as parcerias externas e os 

recursos internos de forma a apoiarem a sua estratégia geram uma eficaz operacionalização 

dos processos. 

5. Processos, produtos e serviços  Conceber, gerir e melhorar os processos, os produtos e os 

serviços é sinónimo de gerar sucesso para os seus alunos e outros stakeholders. 

6, 7, 8 e 9. Resultados  As organizações que alcançam bons resultados ou que excedam as 

necessidades e expectativas das pessoas, dos clientes, da sociedade ou de outros stakeholders 

são consideradas, também elas, boas. 

A adoção de um modelo da EFQM pressupõe o desenvolvimento das etapas seguintes: 

Etapa 1: Compromisso e envolvimento da gestão de topo  com o modelo EFQM na sua 

totalidade (quer em relação ao modelo, aos conceitos fundamentais, quer ao âmbito 

holístico da abordagem à gestão da qualidade na organização); 

Etapa 2: Definir e implementar uma estratégia de comunicação  desde o seu início até à sua 

conclusão; 

Etapa 3: Planear a autoavaliação  escolhendo as técnicas adequadas ao tipo e caraterísticas 

da organização e à sua cultura; 

Etapa 4: Selecionar e treinar a equipa de autoavaliação  para selecionar os elementos que 

compõem a equipa será desejável que sejam reunidas competências de várias áreas, 

processos de organização e hierárquicos; 

Etapa 5: Realizar a autoavaliação  nunca esquecendo que o fim último será o de identificar 

os pontos fortes e as áreas de melhoria para melhorar a organização; 

Etapa 6: Definir prioridades para as ações de melhoria  elencando de uma forma realista os 

recursos necessários equilibrando o dueto iniciativa-gestão de recursos; 

Etapa 7: Consolidar e implementar as ações de melhoria  definir os indicadores, metas, 

abordagens, implementação e o desdobrar as ações de melhoria de acordo com o 

plano de ação; 

Etapa 8: Monitorizar os planos de ação e rever o processo de autoavaliação  é necessário 

rever com alguma regularidade o progresso e perspetivar o impacto a longo prazo e 

planear um novo processo de autoavaliação. 

 



 

Figura 29: Etapas da EFQM, segundo a APQ 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Common Assessment Framework  (

CAF - Common Assessment Framework ou Estrutura Comum de Avaliação - é uma 

ferramenta de Qualidade da Gestão Total inspirada no modelo da EFQM, nas Normas da ISO 

9000 e do Modelo da Speyer (Universidade Alemã de Ciências Administrativas) e adaptado 

à administração pública que pretende melhorar as organizações públicas através da 

autoavaliação. Segundo o guião editado pela Direção Geral da Administração e do Emprego 

Público (DGAEP, 2013:9), pretende atingir os seguintes os objetivos  

1. Introduzir uma cultura de excelência e os princípios da Gestão da Qualidade Total nas 

organizações da administração pública;  

2. Orientá-las progressivamente para um ciclo completo e desenvolvido de PDCA - 

Executar  Rever -   

3. Facilitar a autoavaliação das organizações públicas com o objectivo de obter um diagnóstico 

e identificar ações de melhoria;  

4. Servir de ponte entre os vários modelos utilizados na gestão da qualidade, no setor público e 

privado;  

5. Facilitar o bench learning entre organizações do setor público.  

 

Os principais benefícios de uma autoavaliação com base na CAF incluem uma 

identificação clara dos pontos fortes da organização e dos pontos fracos a melhorar; 

identificação das ações de melhoria mais relevantes; aumento do grau de consciencialização 

e de comunicação na organização; as pessoas começam a ficar mais atentas e interessadas 
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pelos assuntos relacionados com a Qualidade; troca de experiências (benchmarking), 

permitindo à organização comparar-se com outras similares e tomar conhecimento das 

melhores práticas.  

O modelo CAF é orientado por 9 critérios que, tal como o modelo EFQM, também se 

subdividem por cinco meios e 4 resultados, distribuídos por 28 subcritérios e um sistema de 

pontuação, distribuídos pelos meios (o que a escola faz e como o faz) e os resultados (medindo 

as perceções dos que representam a organização escolar pensam da mesma) onde estão 

implícitos conceitos fundamentais tais como: missão, visão, cidadãos/clientes, stakeholders e 

processos. 

O Critério I (Meios) está relacionado com a forma como as atividades do agrupamento 

se desenvolvem tendo em atenção os recursos disponíveis; o Critério II (Resultados) avalia o 

produto final das ações traçadas pelo agrupamento para alcançar os seus objetivos. Cada um 

destes critérios está subdividido em subcritérios que apoiam e orientam para um melhor 

entendimento. 

Os utilizadores da CAF consideram-na simples, de custo reduzido e bem adaptada ao 

setor público, pelo que os seus benefícios são identificados através dos verbos conhecer, 

revelar, mobilizar, credibilizar e certificar.  

 

 

 

 
Tabela 29: Benefícios do modelo CAF 

Fonte. Dossiê CAF (2009:10) 
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caraterísticas: 

 

 Permite uma avaliação baseada em evidências através de um conjunto de critérios 

amplamente aceites no sector público dos países europeus; 

 Cria oportunidades para identificar o progresso e os níveis de realização alcançados; 

 Constitui um meio para alcançar consistência de direcção e consenso no que é necessário 

ser feito para melhorar a organização; 

 Proporciona uma ligação entre os diferentes resultados a serem alcançados e as práticas 

ou meios que os suportam; 

 Constitui um meio para criar entusiasmo entre colaboradores através do envolvimento 

destes no processo de melhoria; 

 Gera oportunidades para promover e partilhar boas práticas entre diferentes sectores de 

uma organização e com outras organizações; 

 Permite integrar nos processos normais de trabalho as diversas iniciativas para a 

qualidade; 

 Constitui uma forma de medição do progresso ao longo do tempo através de auto-

avaliações regulares. (2007:8) 

 
 

A CAF converte-se numa ferramenta de gestão que subscreve os conceitos fundamentais 

inicialmente definidos pela EFQM transportando-os para o setor público e procurando 

burocráticas tradicionais e 

2013:10). 



 

Figura 30: Princípios de Excelência do modelo CAF  
Fonte: DGAEP, 2013:11 

 

Desde a sua apresentação pública em Lisboa, em 2000, na 1ª Conferência da Qualidade 

das Administrações Públicas Europeias que tem aumentado o número de utilizadores deste 

modelo, pelo que tem vindo a sofrer alterações/adaptações à realidade das organizações. Com 

modelo permitirá ao agrupamento de escolas avaliar os diferentes níveis do seu desempenho 

e proceder a um planeamento de ações que permitam melhorar os resultados dos mesmos. 

Em Portugal, com a aprovação da Lei nº4/2004 de 15 de Janeiro, onde estão estabelecidos 

os princípios e normas a que deve obedecer a organização da administração direta do Estado, 

-54). 

A CAF em Portugal surge sob a responsabilidade do Secretariado para a Modernização 

Administrativa (SMA) desde 1998 até novembro de 2001; seguida do Instituto para a Inovação 

na Administração do Estado (IIAE) até outubro de 2002 e desde 2013 pela Direção Geral da 

Administração Pública (DGAP) agora designada de Direção Geral da Administração e do 

Emprego Público. 

Este modelo sofreu algumas alterações desde a sua conceção (2002) até ao último 

aior ênfase 

critérios sobre liderança e estratégia e de inovação no critério dos processos. Foram, ainda, 

introduzidos mais exemplos e reformulados outros, que ilustram o contributo deste modelo 
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para a qualidade; o sistema de pontuação permite aprofundar o conhecimento e focalizar com 

mais precisão as ações de melhoria. O modelo mais recente da CAF, 2013, também trouxe 

algumas inovações, nomeadamente no critério 5 que foi o que mais alterações sofreu: a junção 

de dois subcritérios e criação de um novo. Na tabela seguinte podemos ver detalhadamente as 

principais alterações entre os dois modelos mais recentes: o de 2006 e o de 2013.  

O modelo CAF operacionaliza-a em dez passos enquadrados em três fases de 

desenvolvimento, passos que podem ser entendidos como um bom ponto de partida para uma 

interpretação de uma autoavaliação de qualidade. 

 
Figura 31: Passos de implementação do modelo CAF, segundo a DGAEP 

Fonte: Elaboração própria 
 

 
Este processo inicia-se com a tomada de decisão da gestão de topo (na pessoa do(a) 

Diretor(a) da escola) com auscultação das partes interessadas da organização (passo 1). A 

realização de uma autoavaliação pressupõe o reconhecimento de uma mais-valia na sua 

realização e prontidão para iniciar ações de melhoria dos resultados.  

Um dos primeiros passos é definir o âmbito e a metodologia a utilizar, uma vez que é 

importante definir se a autoavaliação irá abranger toda a organização ou parte dela.  

O planeamento do projeto terá de contemplar a definição de objetivos, a metodologia e 

os recursos materiais e humanos necessários (definir o papel de cada um) (passo 2) 

Planear a comunicação que irá ser feita entre as diversas partes é um dos momentos do 

projeto que requer muita atenção porque uma comunicação mal feita ou inoportuna poderá 

colocar o sucesso do projeto em risco. Deverão ser comunicados os objetivos e as atividades 

que requerem o envolvimento da gestão intermédia para que haja um envolvimento e um 

comprometimento efetivo.  
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Relativamente à constituição da Equipa de Autoavaliação (EAA) (passo 3) ela começa 

com a nomeação do Coordenador da Equipa e cabe ao diretor essa nomeação. Terá de ser 

alguém que ele considere ser capaz de levar a bom termo esta tarefa, o que revela o papel 

crucial que desempenha em todo o processo. Terá de ser uma nomeação ponderada, uma vez 

2013:71). 

A formação dos elementos que compõem a equipa (passo 4) é crucial, em particular a 

do seu coordenador, 

conceitos de Gestão da Qualidade Total em geral e sobre auto-avaliação com base no modelo 

-Geral 

da Administração Pública (DGAP) ou através do centro de recursos CAF do Instituto Europeu 

de Administração Pública (EIPA). Esta formação terá uma componente teórica e outra prática, 

sendo abordados na primeira a estrutura e a dinâmica deste modelo, os conceitos associados, 

as fases e a explicação dos sistemas de pontuação. A componente prática pretende 

proporcionar um conhecimento mais profundo de como se executa a AA para que todos se 

familiarizem com os conceitos e comportamentos deste modelo. 

A realização da Autoavaliação (passo 5) necessita de algumas ferramentas/instrumentos 

que auxiliam a tomada de decisões e que objetivam um grau de eficácia/eficiência desejada.  

Segundo a DGAEP 

seguintes elementos: 1. Os pontos fortes e as áreas de melhorias para cada subcritério apoiada 

em evidências relevantes; 2. Uma pontuação justificada por subcritérios; 3. Tópicos/sugestões 

 (passo 6). 

O diretor do agrupamento, como principal destinatário do relatório de autoavaliação é 

quem aprova o relatório, em virtude de ter sido o mandatário do mesmo, dando impulso à 

realização da autoavaliação (nomeação do coordenador e de toda a equipa, disponibilização 

de dados e recursos). É chegada a altura da equipa dar conhecimento das conclusões (na sua 

totalidade ou apenas as partes mais importantes) às lideranças intermédias e restantes 

colaboradores. 

Este processo só termina com a elaboração das ações de melhoria (passo 7) uma vez que 

é o grande propósito da autoavaliação  melhorar o desempenho do agrupamento. Este plano 

de melhoria poderá ser efetuado pela equipa de AA uma vez que é esta que detém um 

conhecimento mais aprofundado das ações necessárias (ou prioritárias) para o agrupamento. 

Para dar início, extrai do relatório as sugestões de melhoria e agrega-as por temas; analisa as 



sugestões dadas pelas gestões intermédias e seleciona as mais pertinentes e elabora um ranking 

das ações de melhoria a implementar. Por último, e para as ações prioritárias, nomeia os 

responsáveis pela sua implementação, elabora o calendário e atribuí os recursos necessário. 

Cabe ao diretor do agrupamento e Coordenador da Equipa de Autoavaliação escolherem 

o público-alvo para a divulgação (passo 8) do Plano de Melhoria, sendo este um dos momentos 

chave do projeto uma vez que uma boa comunicação é um fator fundamental para a motivação 

e envolvimento dos colaboradores, uma vez que estes também disponibilizam muito do seu 

tempo para contribuir para o sucesso de todo este processo. O relatório, por norma, deverá ser 

disponibilizado para serem tiradas as primeiras conclusões da autoavaliação, nas áreas nas 

quais é mais importante intervir. 

A tomada de decisões perante os resultados obtidos numa autoavaliação da escola 

reflete-se na planificação de estratégias com vista a uma melhoria da mesma. Este plano de 

ação elaborado, denominado por Plano de Melhoria, 

 

não é um somatório de medidas avulsas e incorporadas de manuais ou de outras escolas. Tem 

de ser um elemento obrigatório de melhoria organizacional, associado à auto e à 

heteroavaliação de cada escola. Tem de ser parte de uma cultura organizacional que se vai 

construindo à medida que se implementa. Pode até estar escrito em menos de uma página A4, 

desde que esta contenha a expressão dos ditos compromissos concretos. A melhoria de uma 

organização só resulta se houver um árduo trabalho de muitos, muita paciência e não 

quisermos obter os resultados da noite para o dia (Azevedo, 2011:260). 

 

-avaliação, sendo também 

uma forma de recolher informação vital para o planeamento e estratégia da organização. 

Deverá ser elaborado um plano integral para a organização melhorar todo o seu 

 Ora implementar o Plano de Melhoria (passo 9) é extremamente 

exigente pelo que as ações de melhoria deverão ser adequadas e consistentes em todo o 

processo de monitorização e avaliação dos resultados e dos impactos, nos prazos e nos 

resultados esperados e, nas ações mais complexas, tentar considerar diferentes cenários para 

as ações mais complexas. As escolas poderão utilizar os Níveis de Excelência da EFQM e o 

ciclo PDCA para gerir as ações de melhoria, dando origem à última fase deste processo (passo 

10) pois ao utilizar o ciclo PDCA implica uma nova avaliação com o modelo CAF.  



Perante um processo que, à partida parece ser complexo, poderá ser simplificado 

encaixando cada ator educativo no papel que desempenha na organização, assim como dar 

algumas sugestões de melhoria e ferramentas para cada um dos critérios e subcritérios. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 32: Modelo CAF aplicado à organização escolar 
Fonte: Adaptado da DGAEP (2013) 
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- QUALIS 

O Projeto QUALIS é uma adaptação do modelo CAF ao Sistema Educativo da Região 

Autónoma dos Açores por forma a fornecer um instrumento de autoavaliação às escolas. Este 

projeto foi desenvolvido pela Universidade Católica Portuguesa com intervenção da Inspeção 

Regional de Educação na produção de um relatório de síntese. Criado em 2006, este projeto 

pretende criar nas escolas uma cultura de planeamento, ação, avaliação e melhoria, a 

desenvolver anualmente, por forma a resultar num plano de ações de melhoria. O relatório 

produzido, também ele anual, será entregue ao Conselho Coordenador do Sistema Educativo. 

Este projeto pretende criar exercícios de benchmarking com vista à melhoria da qualidade da 

autoavaliação realizada pela escola. 

 

- Projeto de Apoio à Autoavaliação de escola (PAAE) 

 O Projeto de Apoio à Autoavaliação de escola (PAAE) é desenvolvido pela Associação 

desenvolver dispositivos de autoavaliação, úteis ao desenvolvimento da construção de uma 

 

 

-  

- capacitar as escolas / agrupamentos a desenvolver a referencialização como uma 

modelização para a conceção e desenvolvimento de um dispositivo de autoavaliação 

contextualizado à realidade particular em que estão inseridas; 

- apoiar / auxiliar as instituições escolares a desenvolver o seu dispositivo de autoavaliação 

de escola; 

- promover momentos de reflexão e de partilha de experiências, no âmbito da autoavaliação 

de escola; 

- criar uma rede de instituições escolares que funcione como uma comunidade de 

aprendizagem em torno do desenvolvimento de dispositivos de autoavaliação de escola 

(APAR, 2017) 

 
 

Estruturado em duas fases, este projeto realiza, numa primeira fase, uma Oficina de 

Formação ou um Curso de Formação para os elementos que constituem a equipa de 

autoavaliação das escolas e, numa segunda fase, faz o acompanhamento da referida equipa 

através de uma assessoria externa especializada, numa lógica de amigo crítico. 

 



- Projeto de Autoavaliação em Agrupamentos  Relação com Qualidade e Melhoria 

da Educação (ARQME) 

O Projeto de Autoavaliação em Agrupamentos  Relação com Qualidade e Melhoria da 

Educação (ARQME), com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, num período de 

3 anos (2007-2010), encontrou-se alojado no Núcleo Construção Local da Educação do Centro 

de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE). Este projeto pretendia a realização de um 

trabalho de proximidade com quatro Agrupamentos de Escolas da área metropolitana do Porto 

que demonstraram interesse em participar. No que concerne a este projeto, Terrassêca (2016) 

conclui que o empenho dos professores participantes foi evidente, acabando por fazer uma 

autoavaliação adaptada à realidade das suas escolas o que lhes permitiu analisar diversas áreas, 

incluindo as práticas letivas. Para a autora, a grande dificuldade destas práticas é o entrave 

que encontram nas políticas avaliativas impostas pela tutela e pela IGEC levando a que muitos 

as abandonem. 

 

- Benchmarking das Escolas Secundárias Portuguesas (BESP) 

O projeto de Benchmarking das Escolas Secundárias Portuguesas (BESP) é uma 

plataforma Web desenvolvida pela Universidade Católica do Porto  Business School  com 

uma parceria da Faculdade de Engenharia do Porto e da Mercatura. Esta plataforma serve de 

apoio às escolas em duas grandes vertentes da sua avaliação: Avaliações Interna e Externa e 

de apoio à comunidade em geral (pais e alunos) que poderão consultar uma série de 

indicadores com dados públicos. Segundo o BESP estes indicadores mostram o desempenho 

das escolas a vários níveis (contexto, resultados, recursos e processos) pelo que poderá ser 

ver graficamente a sua posição relativamente a outras escolas nos vários indicadores  

 

Após a escolha do modelo a seguir, as escolas estão aptas a iniciar a operacionalização 

da sua autoavaliação respeitando, quase todas, uma ordem sequencial por forma a detetar os 

seus pontos fortes/fracos, delinear as suas prioridades elaborando um plano de ação, aplicá-lo 

e aferir a sua aplicabilidade.  

Nas escolas portuguesas, independentemente do modelo de autoavaliação adotado, da 

definição de todos os procedimentos, da equipa que esteja no terreno, verifica-se que as 



práticas adotadas de autoavaliação se centram, em grande parte, na análise estatística dos 

associada à complexidade dos processos autoavaliativos, constituem fatores frequentemente 

apontados que dificultam a realização da autoavaliação  (Rocha, 2013:120), pois esta requer 

algum conhecimento dos procedimentos a adotar. No decorrer de todo o processo, as escolas 

deparam-se com algumas barreiras que poderão dificultar o trabalho de todos os envolvidos. 

Este tipo de avaliação tem sido defendido ao longo dos tempos pelos normativos que sugerem 

a mesma. No entanto, o voluntariado tem predominado, o que parece não contribuir para o 

sucesso deste mecanismo de avaliação das escolas.  

Devido às alterações legislativas que conferem constantes reformulações, quer ao nível 

da organização interna e dos currículos, quer no que diz respeito à carreira docente, os atores 

educativos começaram a ver-se envolvidos em assuntos que não faziam parte do seu 

quotidiano. Estas novas tarefas requerem tempo para a sua realização, deixando pouco tempo 

e predisposição para cumprir outros. Esta falta de tempo poderá estar associada à falta de 

conhecimento técnico dos processos de avaliação e da sua importância na promoção da 

melhoria organizacional. Alv

prevalecido em torno desta área, não tem facilitado o desenvolvimento de dispositivos de auto-

que traduzam o cumprimento burocrático exigido pelos normativos que em nada resultará da 

ivos 

utilizados pelas escolas não são sistemáticos, refletidos, participados (2013:4). As escolas e 

os professores estão tão absorvidos com inúmeras tarefas do seu dia-a-dia que não lhes resta 

tempo de perspetivarem o futuro. Sendo que não é uma cultura de autoavaliação e quando esta 

é desejada existem poucos recursos e condições para a concretizar, pondo em causa um clima 

de participação e, consequentemente, a sua auto-avaliação (Leite, Fernandes, 2010). Este é 

um problema que só será resolvido com o apoio de agentes externos e/ou amigos críticos 

(Leite, 2002). Sobre esta matéria Quintas e Vitorino consideram que  

 

 

 

 



O que parece estar menos desenvolvido é a capacidade das escolas e dos seus professores para 

empreenderem o processo, acreditarem nas verdadeiras possibilidades da auto-avaliação e 

estarem disponíveis com o que esta exige em termos de competências para a sua realização, 

particularmente a capacidade para colaborar e para partilhar um sentido de apropriação da 

realidade da escola que a auto-avaliação solicita. (2010:42) 

 

Cabe, ainda, aos órgãos de gestão de topo criar as condições necessárias para dar os 

frutos desejados, ideia defendida por Dias e Melão que afirmam que 

 

Será de todo conveniente que as escolas não coloquem entraves à implementação do mesmo e 

que nos horários do pessoal docente e do pessoal não docente estejam salvaguardados momentos 

em que possam beneficiar de acções de formação essenciais para a implementação de todo o 

processo (2009:212) 

 

O ambiente da escola poderá, também, ser potenciador ou redutor do sucesso escolar e 

da eficácia organizacional, na medida em que as relações interpessoais e institucionais 

poderão influenciar a existência de um clima organizacional favorável. Simões (2013) 

considera que a envolvência de todos os elementos da comunidade educativa não significa 

uma distribuição igual de responsabilidades, nem se poderá esperar um acordo de todos em 

relação a tudo, pelo que é crucial uma informação transparente. Silva também considera que 

m processo neutro e, por envolver participantes das mais diversas culturas, 

contextos sociais discrepantes, diferentes vertentes académicas e variados contextos de 

ensino-aprendizagem, sofre influências de infinitas variáveis que podem se transformar em 

restrições no momento em que a auto-

-  

(Cabaço, 2011:1). Os órgãos de gestão de topo e intermédios têm aqui um papel 

importantíssimo, pois deverão dar lugar a todas as vozes independentemente da sua 

e dão o eco 

 

A iniciativa da avaliação da escola não se gera espontaneamente (Rocha, 2013), pelo 

que este processo não deverá resultar de uma imposição mas sim da vontade própria da 

organização obtida através do diálogo e negociação entre toda a comunidade educativa, 



correndo-se o risco de a transformar num processo estéril, incapaz de produzir mudanças 

significativas (Fialho, 2009). A imposição pela tutela, através do programa de Avaliação 

Externa de Escolas, poderá ser, na opinião de Guerra (2003), perigosa mas ao mesmo tempo 

interessante, pois é uma forma de despertar as escolas para este tipo de avaliação, permitindo 

algum conhecimento e reconhecimento das mais-valias para a escola. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

 

 

 



Investigar é uma atividade que obriga a disciplinar o pensamento e a ação, pelo que, 

uma investigação requer exigência e rigor tendo em atenção as diferentes etapas que permitam 

desenvolver um trabalho sistemático. Essas etapas podem-se resumir à concetual, 

metodológica e empírica (Fortin, 2009). A etapa/fase concetual ajuda na compreensão do 

problema de investigação apoiada em trabalhos teóricos e empíricos anteriores; a fase 

metodológica define o método de investigação mais adequado para responder ao problema em 

estudo, além dos métodos de recolha de dados. Para que a investigação aconteça, a utilização 

das metodologias, quer qualitativas ou quantitativas, apoiam-se em fundamentos filosóficos e 

em métodos muito próprios para estudar os fenómenos que se propõem estudar. 

Independentemente dessa escolha deverão ser respeitadas as funções e os níveis da 

investigação inerentes ao processo. A fase empírica dedica-se à triangulação entre 

apresentação, interpretação e comunicação dos resultados obtidos. 

 

 

 

1  Natureza do Estudo 
 

Investigar em Educação permite responder a uma questão/problema visando o 

conhecimento que se pretende o mais fidedigno possível. O seu suporte teórico é distinguido 

tre 

investigação e teoria manifesta-se essencialmente ao nível da metodologia. Os métodos 

utilizados para verificar a teoria poderão ser descritivos, quando pretendem definir as 

caraterísticas dos fenómenos, ou explicativos, quando determinam as relações entre as 

caraterísticas ou preditivos, quando predizem ou controlam fenómenos (Fortin, 2009). 

Consideramos que a metodologia a utilizar deverá pressupor um processo racional que integra 

um conjunto de técnicas ou de meios que a permitam realizar. Desta forma, podemos usar 

métodos quantitativos ou qualitativos, cabendo ao investigador escolher a que melhor se 

adequa ao objeto de estudo em questão.  

 

 

 

 

 



Figura 33: Métodos de investigação 
Fonte: Fortin, 2006:28 

 
 

Para Ferreira (2015b) a principal diferença entre estas metodologias está no objeto de 

estudo que poderá ser analisado pelo investigador através de números (quantitativa) ou de 

aspetos subjetivos (qualitativa). Ambas encontram-se assentes em paradigmas, no entanto, 

diferenciados pelos métodos que utilizam. Ao assentar num paradigma positivista, a 

investigação quantitativa tem a sua origem nas ciências exatas, o que implica que a verdade é 

absoluta na medida em que, se uma coisa existe, poderá ser medida, nomeadamente as 

características fisiológicas, psicológicas e sociais. Com o objetivo da estabelecer factos, este 

tipo de investigação resulta numa formulação de questões claras que pretendem verificar as 

diferenças entre grupos, na verificação de hipóteses que servem para correlacionar variáveis, 

na previsão de resultados de causa e efeito e na verificação de teorias. As etapas estão bem 

definidas, a saber: definição de variáveis de forma operacional, recolha metódica de dados 

verificáveis junto dos participantes e análise dos mesmos com a ajuda de técnicas estatísticas 
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Métodos de Investigação 



(Fortin, 2009). O tratamento de dados fornece valores numéricos que permitem ao 

investigador confirmar, ou não, as hipóteses por ele levantadas.  

Em contrapartida, a investigação qualitativa assenta num paradigma naturalista que está 

associado a uma conceção holística do estudo dos seres humanos. Encerra na crença de que 

existem várias realidades e cada realidade é baseada na perceção dos indivíduos que muda 

com o tempo. Os fenómenos que estuda são únicos e não previsíveis pelo que as questões 

levantadas necessitam de exploração do vivido com o objectivo de descobrir, explorar e 

descrever fenómenos que levem à sua compreensão. Este é um estudo que progride num 

movimento circular, levando a que o investigador ajuste o seu plano de estudo com o decorrer 

da investigação, modificando a forma de proceder e repetir várias vezes a amostragem, a 

recolha dos dados, a análise e a interpretação. A escolha que o investigador fará da 

metodologia que irá utilizar depende das variáveis e da sua operacionalização. A conceção 

dos instrumentos para a recolha dos dados serão ajustados tendo em conta alguns factores, 

nomeadamente os objectivos do estudo, o nível de conhecimento que o investigador detém 

sobre as variáveis, a possibilidade de obter medidas apropriadas às definições concetuais, a 

sua fidelidade e validade, assim como a conceção do investigador sobre os instrumentos 

(Fortin, 1999), que poderão ser a entrevista, a observação, o questionário, os documentos 

impressos e as notas de campo para realizar o seu estudo. Deverá ter um conhecimento dos 

instrumentos de que dispõe assim como das suas vantagens e desvantagens. Quando existe 

um conhecimento muito ténue do fenómeno em estudo, o investigador deve tentar reunir a 

mior quantidade possível de informações possíveis, pelo que serão aconselháveis as 

observações, as entrevistas não estruturadas ou semi-estruturadas, os questionários semi-

estruturados, notas de campo, escalas de medida e testes normalizados. Quando o investigador 

descreve fatores ou variáveis que se relacionam, os instrumentos mais adequados sarão o 

questionário, as observações e as entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas. Quando se 

trata da explicação de um fenómeno em que o investigador analisa a natureza das relações 

entre as variáveis, utilizará questionários, entrevistas estruturadas, escalas de medida ou testes 

normalizados (Fortin, 1999). 

O investigador tem um papel preponderante na seleção, consolidação e análise dos 

dados (Ferreira, 2015b), sendo uma das caraterísticas da investigação qualitativa a existência 

de uma estreita relação entre o modelo teórico, as estratégias de pesquisa, os métodos de 

recolha e análise da informação recolhida. Um investigador inicia a sua investigação 



explorando um assunto pouco conhecido, ou pouco estudado, em busca da sua compreensão 

(Meirinhos, Osório, 2010).   

 

 Quantitativa Qualitativa 

Paradigma Positivista Naturalista (ou interpretativo) 

Crenças 

Os seres humanos são compostos por partes 
que podem ser medidas 

Tomam em conta a globalidade dos seres 
humanos, particularmente a sua experiência de 
vida e o contexto em que se situam as relações 
com o meio 

Questões 
Pressupõem um exame e uma verificação 
das relações entre os conceitos ou ma 
verificação das diferenças entre grupos 

Necessitam de uma exploração o de uma 
descrição do vivido ou da experiência humana 

Objetivo 

Estabelecer factos, pôr em evidência 
relações entre variáveis por meio de 
verificação de hipóteses, predizer resultados 
de causa e efeito ou verificar teorias ou 
proposições teóricas  

Descobrir, explorar, descrever fenómenos e 
compreender a sua essência. 

Conceptualização 

Começa com a formulação de uma questão 
clara e implica uma sequência linear de 
etapas bem definidas 

Começa muitas vezes pela exploração de um 
assunto pouco conhecido ou pouco estudado 
do ponto de vista da significação, da 
compreensão ou da interpretação. 

Estratégias 

O investigador define as variáveis de forma 
operacional, recolhe metodicamente dados 
verificáveis junto dos participantes e 
analisa-os com a ajuda de técnicas 
estatísticas 

A forma de proceder pode ser modificada no 
decurso da investigação 

Amostra 
Representativa da população alvo Trata-se de uma amostra teórica, ou seja, o 

número de participantes não é decidido 
previamente pois depende dos dados colhidos.  

Instrumentos Entrevista, observação, documentos impressos, notas de campo, escalas de medida e testes 
normalizados. 

 
Tabela 30: Desenho dos Métodos de investigação 

Fonte: Adaptado de Fortin, 2006:29-33 
 

Ao reportarmo-nos para a nossa investigação, enquadramo-la num paradigma 

interpretativo das quais Aires (2011) destaca os paradigmas positivista/pós-positivista e 

construtivista-interpretativo. Os paradigmas positivista e pós-positivista sustentam uma 

investigação que tenha como objetivo comprovar uma hipótese por meios estatísticos ou 

determinar os parâmetro de uma determinada variável mediante uma expressão numérica 

(Ramos, 2015) assente em metodologias experimentais e quase-experimentais (Aires,2011). 

Em contrapartida, o paradigma construtivista assume um caráter realista, uma epistemologia 

subjetiva e um conjunto naturalista de procedimentos metodológicos, utilizando conceitos 

como credibilidade, transferibilidade, dependência e confirmabilidade em substituição da 

validade interna e externa, fiabilidade e objetividade presentes no paradigma positivista.  

O cruzar de dados entre a informação recolhida e a realidade, assim como o seu 

confronto com os atores envolvidos, possibilita uma maior credibilidade, pelo que permitirá 



uma transferibilidade para outros contextos que não aquele em estudo. O fator subjetividade 

deverá ser neutralizado pelo investigador explicitando o porquê das suas decisões e, desta 

forma, garantir a consistência dos dados. Cabe ainda ao investigador ser o mais rigoroso 

possível nas transcrições textuais que faça e recorrer a citações diretas de fontes documentais 

para que a sua interpretação dos dados seja o menos subjetiva possível. 

 

 

            
 

Tabela 31: Paradigmas interpretativos 
Fonte: Adaptado de Aires (2011:19) 

 

A escolha das pessoas, alvo do estudo, serão as que estão direta ou indiretamente 

envolvidas pelo que toda a informação considerada pertinente é recolhida junto destes. Esta 

informação recolhida junto dos participantes e o seu tratamento fornece dados qualitativos 

que permitem resumir, sob uma forma narrativa. 

Ora, se por um lado o suporte teórico é importante para o estudo de um determinado 

problema, a elaboração da pergunta de partida também o é, pelo que deverá ser bem 

 deve ser a mais objetiva possível pois é o vetor que nos serve 

de orientação para o desenvolvimento do processo de investigação e que, de acordo com 

algumas qualidades que a definem como 

uma boa pergunta: qualidades de clareza (precisa, concisa e unívoca), de exequibilidade 

(realista) e de pertinência (ser uma verdadeira pergunta, abordar o estudo e ter uma intenção 

de compreensão dos fenómenos a estudar). 

PARADIGMA

TEORIA

POSITIVISTA

PÓS-
POSITIVISTA

CONSTRUTIVISTA

CRITÉRIO

validade interna e 
externa

fidelidade

credibilidade

transferibilidade

confirmabilidade

FORMA DE 
TEORIA

lógico-dedutiva, 
científica 

fundamentada

sustantiva-formal

TIPO DE 
NARRAÇÃO

relatório 
científico

estudos de caso 
interpretativos, 

ficção 
etnográfica



Neste sentido, e tendo presente que a nossa investigação se enquadra na temática da 

Autoavaliação das Escolas, definiu-se a seguinte pergunta: 

 

Como é que a organização escolar se organiza para a realização da autoavaliação? 

 

Apesar de estar regulamentada há quase duas décadas pela lei nº 31/2002, a 

autoavaliação permanece muito atual devido à importância expressa nos mais diversos 

documentos estruturantes, num olhar externo presente numa avaliação externa ou aravés dos 

parceiros e comunidade local. É nesta melhoria de qualidade que as escolas apostam, através 

de uma (re) organização escolar, que nos motivou a desenvolver este estudo. 

Foi perante a pergunta de partida formulada que foram elaboradas algumas subquestões 

permitindo-nos conhecer melhor o processo de autoavaliação regulamentado em comparação 

com o que é levado a cabo pelas nossas UO em estudo: 

 

- qual a importância atribuída ao processo de autoavaliação da escola? 

- que critérios presidiram à formação da Equipa de Autoavaliação? 

- que prioridades de intervenção dão as escolas para melhorar? 

- qual o modelo que utilizam para levar a cabo a sua autoavaliação? 

- as Equipas de Autoavaliação trabalham de forma regular? 

- a autoavaliação baseia-se nos resultados obtidos por uma avaliação externa? 

- a avaliação externa considera que a autoavaliação das escolas existe de forma 

consolidada? 

- a autoavaliação e a avaliação externa das escolas complementam-se? 

 

O passo seguinte da nossa investigação passou pela definição de objetivos, gerais e 

específicos. Estes devem indicar de forma clara qual é o fim a que o investigador se propõe, 

pelo que aparece sob a forma de um verbo de ação. Este deve decorrer da formulação do 

problema e orientador na prossecução dos percursos inicialmente delineados. Se, por um lado, 

os objetivos gerais refletirem a essência do planeamento do problema, os específicos resultam 

do anterior, uma vez que 

a um aspeto que no seu conjunto vá de encontro ao 7). 



Foi perante o objetivo geral: conhecer as dinâmicas da organização escolar que 

permitem conhecer a concretização da realização de processos da autoavaliação, que 

definimos os seguintes objetivos específicos: 

 

- aprofundar os conceitos de qualidade, avaliação e autoavaliação; 

- conhecer o processo de autoavaliação num grupo de escolas; 

- conhecer o processo de nomeação da equipa de autoavaliação; 

- conhecer o modelo de autoavaliação utilizado pelas equipas de autoavaliação; 

- conhecer as principais áreas prioritárias definidas pelas equipas de autoavaliação. 

 

Após a definição de um quadro teórico e da definição do tipo de investigação adotada, 

avançámos elencando pressupostos com a pretensão de prever possíveis respostas ao nosso 

problema em estudo. O quadro teórico foi o esqueleto da nossa investigação, no entanto, 

conscientes de que poderiam surgir novos elementos importantes para a mesma, consoante 

esta iria avançar, estes foram-se reajustando à realidade que íamos encontrando. Desta feita, 

ao longo da nossa investigação elencámos os seguintes pressupostos: 

 

Pressuposto 1  As ações delineadas são mais respostas às imposições legais do que 

uma iniciativa interna; 

Pressuposto 2  A formação da EAA não cumpre com objetivos claros; 

Pressuposto 3  A EAA vai tendo formação na área; 

Pressuposto 4  A EAA nem sempre trabalha dde forma regular e articulada; 

Pressuposto 5  A principal tarefa da EAA é a de monitorização; 

Pressuposto 6  As EAA utilizam, na sua maioria, o Modelo CAF; 

Pressuposto 7  A principal prioridade das EAA é a promoção do sucesso educativo. 

 

considerado por esta autora como um estudo de dois ou mais sujeitos, situações ou fenómenos.  



 

Figura 34: Desenho da investigação 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

 

2  Estudo de Multicasos 
 

Estando este nosso estudo enquadrado numa metodologia qualitativa e ao pretendermos 

atingir uma compreensão mais abrangente do nosso público-alvo, optámos por um estudo de 

a u  Paço-Cunha, Senger, 2004:2-3), opinião, também ela, 

partilhada por Yin (2001). Os 

colocam questões do tipo «como» e «por que», quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenómenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida 19) e Silva, Benegas (2010). Este tipo de questões 

do tipo explanatório lida com ligações opcionais que necessitam de ser tratadas ao longo do 

tempo em contraste com aquelas que são meras repetições ou incidências. Esta é uma 

estratégia escolhida por se examinarem acontecimentos contemporâneos, onde não se 

manipulam comportamentos relevantes. 

 

 
Tabela 32: Situações relevantes no Estudo de Caso 

Fonte: adaptado de Yin (2001:24) 
 

 

Tipo de investigação Estratégia da 
pesquisa

  

Instrumentos de 
recolha de dados

  

Técnica de 
interpretação de 

dados

  



Este é, então, exaustivo, profundo e extenso de uma ou de poucas unidades, 

(Buschle, 2014:80).  

A utilização do estudo de caso é, para Freitas e Jabblour (2011), não uma metodologia 

de investigação mas sim uma estratégia de pesquisa na qual a sua maior utilidade é verificada 

nas pesquisas exploratórias (Gil,2002), descritivas e explicativas (Gil, 2008) que tem como 

finalidades 

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; 

d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que 

não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos (Gil, 2002:54). 

 
 

Finalidades Caraterísticas 

Exploratório 
Nesta fase, o objetivo é desenvolver ideias e hipóteses para investigação, sendo que 
muitas pesquisas iniciam com o estudo de caso, gerando uma lista 
de hipóteses para pesquisas quantitativas; 

Construção de 
teoria 

Uma área específica onde os casos são contundentes, o estudo de caso irá construir a 
teoria; 

Testar a teoria 
Apesar do seu uso limitado para testar a teoria, o método de estudo de caso tem sido 
utilizado em gestão de operações a fim de testar questões complicadas; 

Aperfeiçoar a 
teoria 

Os estudos de casos também podem ser usados visando ao aprofundamento 
e à validação de resultados empíricos de pesquisas anteriores. 

Tabela 33: Finalidades do estudo de caso 
Fonte: Freitas, Jabbour (2011:12) 

 

Na perspetiva de Senger, Paço-Cunha e Senger (2004) uma investigação baseada num 

estudo de caso permite analisar os pormenores de um dado objeto e encontrar uma variedade 

mais ampla de evidências, pelo que está adequado ao estudo de eventos contemporâneos. Ao 

longo desta pesquisa é permitido ao investigador mostrar-se mais criativo, mais imaginativo, 

podendo adaptar os instrumentos à realidade e modificar a abordagem perante o aparecimento 

de novos elementos. Para além das vantagens apresentadas salientamos as seguintes: 

 

 



a) Produz informação de fácil entendimento, o que facilita a compreensão e comunicação 

entre os pares; 

b) Foca pontos únicos que se perderiam num estudo de larga escala, o que pode sustentar a 

chave para compreender a situação em estudo; 

c) Relatam com muito pormenor a situação em estudo o que proporciona uma maior 

compreensão da realidade; 

d) O conhecimento que origina pode ser aplicado em outros casos similares, podendo servir 

de suporte à interpretação dos mesmos; 

e) Pode ser implementado por um único investigador (Gonçalves, Sá, Caldeira, 2004:7). 

 

 

Desta forma, num estudo de caso, se por um lado ter uma só unidade de análise é uma 

vantagem, por outro, a opção de serem criadas subunidades para ajudar nessa análise, poderá 

ser uma desvantagem quando a essas subunidades se dá demasiada importância, pois esse 

estudo poderá vir a ser alterado na sua natureza, em detrimento dos seus aspectos holísticos 

que serão colocados em segundo plano (Yin, 2001). 

No entanto, é importante reconhecer a importância de algumas limitações que poderão 

existir na aplicabilidade deste tipo de estudo, a saber: falta de objectividade pois é visto numa 

perspectiva do investigador; poder-se-á alargar muito no tempo tornando incomportável 

financeiramente; poderá haver uma manipulação inconsciente dos dados e, por último, os 

resultados não são generalizáveis (Senger, Paço-Cunha e Senger, 2004). Todavia, apesar 

destas limitações, Yin (2001) crê ser este o método mais adequado para se conhecer em 

profundidade um determinado fenómeno organizacional. Este tipo de investigação necessita 

de três critérios para garantir a sua qualidade: - validade interna quando se refere a estudos 

explanatórios que buscam relações causais e externa quando os seus resultados podem ser 

aplicáveis a outros; - generalização, muitas das vezes confundida com a validade externa, uma 

vez que os resultados são utilizados em aplicações específicas e; - confiabilidade, uma vez 

que um estudo que sugere ser confiável poderá ser utilizada por outros investigadores. Para 

que estes critérios sejam cumpridos poderão ser utilizados um ou mais casos, sendo que casos 

múltiplos são, necessariamente, mais convincentes e permitirão maiores generalizações (Yin, 

2001). Este autor diferencia, devido à sua dimensão, dois tipos de estudo de caso: casos únicos 

e multicasos, sendo cada um destes divididos em holísticos e incorporados. O caso único pode 

rminar se as proposições de uma teoria são corretas ou se algum 



(Yin, 2001:62), verificando-se, neste caso, um fundamento lógico referente a um caso decisivo 

ao testar uma teoria bem formulada. Quando se trata, através de fundamentos lógicos, de um 

caso raro ou extremo, normalmente utilizados na área da psicologia, onde um distúrbio 

específico possa ser tão raro que mereça ser documentado e analisado e, por último, um caso 

revelador, no qual o investigador tem a oportunidade de observar e analisar um fenómeno 

antes inacessível a uma investigação científica. Por outro lado, um estudo multicasos ocorre 

quando o mesmo estudo contém mais de um caso único. Perante o exposto, os casos únicos 

ou de multicasos podem ser holísticos, quando envolvem uma unidade única de análise, ou 

incorporados, quando envolvem unidades múltiplas de análise.  

               

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 34: Tipos de Estudos de Casos 
Fonte: Yin, 2011: 61 

 
 

 Em contrapartida, um estudo de multicasos é mais robusto, mais abrangente. De 

relevar que os fundamentos lógicos utilizados para projetos de caso único, em geral, não 

podem ser satisfeitos por projetos múltiplos; podem exigir tempo e mais recursos além 

daqueles exigidos por um estudo único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projetos de caso 
único 

Projetos de casos 
múltiplos 

Holísticos  
(unidade única de 

análise) 
Tipo 1 Tipo 2 

Incorporados  
(unidades múltiplas 

de análise) 
Tipo 3 Tipo 4 



 

 
 

Tabela 35: Pontos Fortes e Fracos de estudos de caso únicos e de multicasos 
Fonte. Elaboração própria  

 

Como estratégia de investigação optámos por um estudo de multicasos porque, apesar 

de analisarmos uma determinada situação (particular), pretendíamos fazer uma descrição o 

mais fiel possível da realidade (descritiva), compreender as práticas autoavaliativas 

(heurística), tendo em conta a realidade (holística) e tendo por base um raciocínio indutivo 

(indutiva) (Carmo, 2008). 

 (Fortin, 2009:24) que apesar de poder focado num indivíduo, num grupo 

ou numa organização, onde não se pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas sim 

revelá-lo tal como o investigador o percebe, pretendíamos obter um vasto e pormenorizado 

conhecimento dos fenómenos (Vilelas, 2009), sem a pretensão de o generalizar (Munarriz, 

1992); servem de interpretação para um caso ou vários casos em estudo.  

 

 

3  Recolha de dados 
 

Este estudo apresenta uma abordagem exploratória-descritiva na medida em que 

procuramos colher informações da organização escolar no que à autoavaliação diz respeito. 

ana -nos, para 

tal, de alguns instrumentos. Perante uma investigação qualitativa os instrumentos de que um 

investigador dispõe são as notas de campo, a observação, os documentos impressos e a 

 Estudo de caso único Estudo de multicasos 

Pontos 
Fortes 

- foco numa só unidade 
- permite analisar os pormenores de um 

dado objecto; 
- é permitido ao investigador mostrar-

se mais criativo, mais imaginativo 
-  Pode ser implementado por um único 

investigador 

- mais robusto (abrangente) 

Pontos 
Fracos 

- quando é dada demasiada importância 
às subunidades 

- não permite uma generalização dos 
resultados obtidos 

-  falta de objectividade 
-  poder-se-á alargar muito no tempo 

- os fundamento lógicos não podem 
satisfazer um caso múltiplo 

- exigência de mais tempo e recursos 
- poderá permitir uma maior 
generalização dos resultados. 



entrevista, (Fortin, 2009) pelo que, devido ao nosso estudo ser de multicasos e, 

consequentemente, de alguma complexidade, optámos pela entrevista e pela análise 

documental para dar seguimentos ao pretendido. É nesta etapa que Fortin (2009) considera 

importante o reforço das noções de credibilidade, que se reporta à exatidão na descrição do 

fenómeno vivido pelos participantes; fiabilidade, referindo-se à exatidão com a qual se segue 

a evolução de um fenómeno e se dá conta das diferentes perspetivas manifestadas pelos 

participantes; transferibilidade, que se reposta à aplicação dos resultados para outros meios, 

para outras populações ou para outros contextos e, por último, de confirmação devido à 

objetividade dos dados. 

Ora, a utilização de várias técnicas de recolha de dados são a forma mais eficaz de captar, 

ou melhor dizendo, de nos aproximarmos o mais possível do verdadeiro significado do estudo. 

Este complementar de dados por várias fontes vai no sentido de corroborar a confiabilidade 

dos mesmo

flexibilidade dos métodos de colheita de dados e a análise favorece a descoberta de novos 

assegurar-  

 

 

3.1 Análise documental 
 

Numa pesquisa descritiva como a nossa, faz todo o sentido a utilização de um estudo de 

multicasos para investigar um fenómeno atual, assim como uma análise documental de vários 

documentos oficiais escritos. Os documentos impressos prestam um bom serviço à 

investigação construindo uma fonte adicional de informações. Estas técnicas indiretas apoiam 

os métodos diretos na recolha de informação pois validam ou contrastam a informação obtida. 

Os documentos oficiais, quer internos quer externos, são uma dessas técnicas que 

proporcionam informação sobre as organizações. 

Quando falamos de análise documental temos de fazer uma distinção entre conceitos, 

na verdade em que muitas vezes é confundido com pesquisa documental. Ora, nas palavras 

de Kripka, Scheller e Bonotto (2015), a pesquisa documental aproxima-se muito de conceito 

de pesquisa bibliográfica, distinguindo-se pelo facto de esta se referir a análise de documentos 

a fontes bibliográficas já tornadas públicas em relação ao tema enquanto a pesquisa 

documental se refere a uma análise de fontes primárias que ainda não receberam qualquer 



tratamento analítico. Apesar de ambas utilizarem documentos, a pesquisa documental encara 

os documentos como algo que foi elaborado com algum propósito, em que é importante 

compreender quem o produziu, com que finalidade e qual a intencionalidade da sua elaboração. 

Os documentos a analisar deverão ir de encontro à problemática em estudo, pelo que o método 

Scheller,Bonotto, 2015:245) ideia partilhada por Silva, Almeida e Guindani quando afirmam 

que um investigador, numa análise documental 

 

utiliza documentos objetivando extrair dele informações, ele o faz investigando, examinando, 

usando técnicas apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e procedimentos; 

organiza informações a serem categorizadas e posteriormente analisadas; por fim, elabora 

sínteses, ou seja, na realidade, as ações dos investigadores  cujos objetos são documentos  

estão impregnadas de aspectos metodológicos, técnicos e analíticos (2009:4). 

 

Por aqui podemos compreender que uma análise documental tem três fases: escolha, 

recolha e análise dos documentos, cujas vantagens prendem-se com o facto de que os 

documentos constituem uma fonte estável e rica de informação que poderá ser consultada as 

vezes quantas necessárias a um baixo custo. Tem, ainda, como vantagem, validar ou 

complementar informações recolhidas por outras técnicas de recolha de dados. Consideradas 

 as 

informações reais, visto que não foram elaborados com o propósito de fornecer dados para 

(Kripka, Scheller,Bonotto, 2015:246), sendo vista como uma desvantagem. A limitação de 

recursos é outra das dificuldades com que o investigador se depara numa análise documental, 

o que aqui não foi o caso. 

O uso de documentos para uma pesquisa deverá ser apreciado e valorizado pela riqueza 

de informações, já que eles podem ser utilizados em várias áreas, aproximando o entendimento 

do objeto à sua contextualização (Sá-Silva, Almeida, Guindani, 2009). 

Este método pareceu-nos ser o mais adequado mediante a dimensão do nosso campo de 

estudo, uma vez que numa análise documental um investigador utiliza documentos para extrair 

informações, investigando, examinando, usando técnicas apropriadas para o seu manuseio e 

análise, nomeadamente livros, jornais, papéis ofociais, registos estatísticos, fotos, discos, 



filmes e vídeos (Gil, 2008). Neste trabalho de investigação optámos por uma análise de alguns 

dos documentos estruturantes de cada escola/agrupamento de escolas disponibilizados no sítio 

interpretação do tema em análise. Desta feita, realizámos uma análise documental dos Projetos 

Educativos, dos relatórios de autoavaliação, dos Planos de Melhoria e dos relatórios de 

avaliação externa das escolas produzidos pela IGEC, permitindo-nos assegurar a qualidade da 

informação recolhida (Sá-Silva, Almeida, Guindani, 2009). 

 

 Projeto 
Educativo 

Relatório de 
AAE 

Plano de 
Melhoria 

Relatório de 
AEE 

C1 UO1 17-19 15-16 ------ 2013 
C2 UO2 13-17 15-17 15-17 2012 

UO3 13-16 15-16 15-17 2015 
UO4 15-18 2012 2014 2014 

C3 UO5 15-19 ------ 13-14 2013 
C4 UO6 15-16 2015 ------ 2013 

UO7 14-15 14-15 15-18 2013 
UO8 11-12 ------ ------ 2012 

C5 UO9 13-17 ------ ------ 2012 
UO10 16-18 11-12 14-16 2014 

C6 UO11 13-17 ------ ------ 2013 
C7 UO12 15-19 ------ ------ 2017 
C8 UO13 15-18 ------ 16-18 2016 
C9 UO14 13-16 ------ 13-15 2013 

 

Tabela 36: Documentos escritos oficiais analisados 
 

Os dados recolhidos e interpretados dos documentos escritos refletem as práticas 

autoavaliativas de cada escola/agrupamento de escolas impostas por uma cultura 

organizacional e envolvência externa. Aquando da sua análise, a informação retirada terá duas 

perspetivas: a do autor e a de quem está a ler. Na perspetiva do autor que a escreveu, os registos 

são selecionados por forma a conter somente a informação que o autor considere relevante ou 

conveniente registar; a pessoa que lê esses documentos retira dali a informação que nela está 

escrita e, ainda, a que está subentendida mediante as suas perceções. No entanto, a informação 

que daí é retirada, por ser estática, torna-se objetiva e sistemática pois é interpretada segundo 

regras e instruções suficientemente claras e precisas (Carmo, 2008). 

Mantendo-nos fidedignas à estratégia delineada para a nossa investigação, parece-nos 

importante fazer uma breve exposição sobre a importância de cada um dos documentos 

escritos oficiais analisados. É com a LBSE (lei nº 46/86, de 14 de Outubro) que se dá liberdade 



para que as escolas definam um conjunto de normativos internos, de acordo com a sua 

identidade e contexto social, sendo que um deles era 

desconcentrar e diversificar as estruturas e acções educativas, de modo a proporcionar uma 

correcta adaptação às realidades, um elevado sentido de participação das populações, uma 

adequada inserção no meio comunitário 

cumprindo, desta forma, um dos princípios organizativos 

 

contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos, através da adopção de 

estruturas e processos participativos na definição da política educativa, na administração e 

gestão do sistema escolar e na experiência pedagógica quotidiana, em que se integram todos 

os intervenientes no processo educativo, em especial os alunos, os docentes e as famílias (artº 

3º, alínea l).  

 

No preâmbulo do Decreto-Lei nº 3/89, de 3 de Fevereiro, é abordada a necessidade da 

elaboração deste tipo de documentação  

 

A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um projecto educativo próprio, 

constituído e executado de forma participada, dentro de princípios de responsabilização dos 

vários intervenientes na vida escolar e de adequação a características e recursos da escola e às 

solicitações e apoios da comunidade em que se insere. 

 

 
pacidade 

 É também no preâmbulo do decreto-lei nº 43/89, de 3 de 

fevereiro, que o conceito de projeto educativo também se encontra contemplado ao salientar 

que -se na elaboração de um projecto educativo próprio, 

constituído e executado de forma participada, dentro de princípios de responsabilização dos 

vários intervenientes na vida escolar e de adequação a características e recursos da escola e às 

elaboração e a realização destes documentos se traduzirão num benefício para os alunos, uma 

vez que conta com a participação de todos.  



A importância deste documento é consolidada pelo decreto-lei nº 172/91, de 10 de Maio 

que o realça como um modelo de direção, gestão e administração escolar, instituído no âmbito 

do exercício da autonomia das escolas, e pelo despacho nº 113/ME/93, de 23 de Junho no qual 

refere que  

 
o projeto educativo da escola é um instrumento aglutinador e orientador da ação educativa que 

esclarece as finalidades e funções da escola, inventaria os problemas e os modos possíveis da 

sua resolução, pensa os recursos disponíveis e aqueles que podem ser mobilizados. Resultante 

de uma dinâmica participativa e integrativa, o projeto educativo permeia a educação enquanto 

processo racional e local e procura mobilizar todos os elementos da comunidade educativa, 

assumindo-se como o rosto visível da especificidade e autonomia da organização escolar. 

 

Em 1998, no Decreto-Lei 115-A, de 4 de maio, reconhece o projeto educativo como um 

nos domínios estratégico, pedagógico, 

administrativo, financeiro e -o como 

 

o documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos 

órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os 

princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir 

a sua função educativa (artº 3º, ponto 2, alínea a). 

 

Mais tarde, com a aprovação do Dec-Lei 75/2008, de 22 de abril, e após uma década 

desde o último normativo, continua a ser um instrumento revelador da autonomia de cada 

escola. Considera-o como 

 

o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola 

não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um 

horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe 

cumprir a sua função educativa (artº 9º, ponto 1, alínea a). 

 

Na segunda alteração ao Decreto-Lei 75/2002, encontramos que este instrumento de 

egração e de articulação, tendo em vista a coerência, a 

-Lei 137/2012, artº 9º-A, ponto 1), pelo 



comunicação da missão e das metas da escola no quadro da sua autonomia pedagógica, 

curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim como a sua apropriação individual e 

-Lei 137/2012, artº 9º-A, ponto 2, alínea a). 

É no projeto educativo que constam as linhas gerais de orientação da cada 

Perante a realidade escolar e social de cada escola/agrupamento de escolas os restantes 

instrumentos de autonomia, regimento interno, plano anual e plurianual de atividades e 

orçamento, terão de estar em conformidade com o Projeto Educativo traçado. Este é do 

conhecimento geral de todos os docentes, uma vez que a sua elaboração contou com a 

participação de todos, numa perspetiva ascendente e descendente (Azevedo, coord, 2011): 

ascendente quando se recolhe informação e opiniões e descendente quando se trata de traçar 

orientações essenciais. 

Este documento está internamente associado ao relatório de autoavaliação produzido 

pela escola/agrupamento de escolas, uma vez que este último identifica o grau de 

concretização dos objetivos explanados no projeto educativo (artº 9º, ponto 2, alínea c). 

Ambos de caráter mais operacional e instrumental, articulam-se e concretizam-se na ação, 

uma vez que o relatório de autoavaliação é  

 

o documento que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no 

projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola 

não agrupada e da sua organização e gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados 

escolares e à prestação do serviço educativo (decreto-lei n.º 75/2008, de 22 abril, artº 9.º, ponto 

2, alínea c). 

 

 A Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, refere que a avaliação da educação se estrutura 

com base na autoavaliação, a realizar em cada escola/agrupamento de escolas, e na avaliação 

externa posta em prática pela inspeção da educação. Desta forma considerámos importante 

confrontar a informação existente nestes dois documentos. A autoavaliação das escolas, sendo 

esta mais formativa, poderá beneficiar da existência de uma avaliação externa promovida por 

uma entidade oficial. Este olhar externo, e liberto de envolvência emocional, pelo que poderá 

fornecer algumas diretrizes à equipa de autoavaliação para um sucesso efetivo. O diálogo 

existente entre estes dois relatórios poderá, ou não, fazer transparecer uma mesma realidade, 



uma vez que um é mais reflexivo e outro mais de controlo de qualidade dos resultados 

escolares dos alunos. 

Outro documento analisado foi o Plano de Melhoria definido pelo Observatório de 

um conjunto de procedimentos estratégias organizadas 

e implementadas com o objectivo de promover a melhoria dos processos educativos e 

professores e da comunidade educativa; b) implementação de estratégias que visam aumentar 

documento poderá servir de base para a Equipa de Autoavaliação iniciar o seu processo e, em 

contrapartida, o relatório produzido por esta poderá servir de base para a elaboração do Plano 

de Melhoria produzido pela escola, no qual são mencionadas as áreas a melhorar e as 

atividades delineadas para o efeito.  

O Plano de Melhoria poderá/deverá resultar de uma avaliação externa de escolas, onde 

numa perspetiva de sequência e de consequência, cumpre a recomendação nº1/2011 do CNE, 

sustentação dos bon

meses após a publicação do relatório de AEE, a escola deverá elaborar um plano de melhoria, 

sintético e pragmático, o plano deve conter a ação que a escola se compromete a realizar nas 

áreas identificadas na avaliação externa, em articulação com a autoavaliação, como 

 

As escolhas dos documentos supracitados foram feitas de forma criteriosa e com o maior 

rigor possível, para que a nossa investigação fosse, também ela, o mais credível possível. No 

entanto, por considerarmos que existiam elementos que os documentos não permitiam 

clarificar, considerámos pertinente a realização de entrevistas, como forma de 

aprofundamento do conhecimento. 

 

 

 



3.2 Entrevistas 
 

 Para se conseguir elementos adicionais que nos ajudem a compreender melhor o 

processo de autoavaliação das nossas unidades orgânicas que não encontrávamos na análise 

documental que efetuámos, optámos pela realização de entrevistas. Esta é, para a maioria dos 

autores, uma das metodologias de investigação mais utilizada pelos investigadores para uma 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objectivo de obtenção dos 

direta entre o entrevistador e o entrevistado, o que facilita a recolha de informação não 

constante em documentos escritos. O investigador opta pela 

muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano 

  

 Rogers e Stevens (1987) referem que a eficácia de uma entrevista depende da empatia 

existente entre o entrevistador e o entrevistado, que tem sido considerada pela psicologia 

social como condição básica para o sucesso dessa relação. Consideram, ainda, existir duas 

condições que não poderão ser esquecidas: uma, de ordem ética, baseada numa atitude básica 

de compreensão e no envolvimento, e outra de ordem cognitiva, que exige ao entrevistador 

um conhecimento do meio onde se realiza o trabalho de campo e um olhar crítico sobre essa 

mesma realidade.  

 Ao estar dependente das respostas do entrevistado, o entrevistador depara-se com 

algumas limitações inerentes a esta técnica: 

 

a) Falta de motivação do entrevistado para responder as perguntas que lhe são feitas; 

b) A inadequada compreensão do significado das perguntas; 

c) O fornecimento de respostas falsas, determinadas por razões conscientes ou 

inconvenientes; 

d) Inabilidade ou mesmo incapacidade do entrevistado para responder adequadamente, 

em decorrência de insuficiência vocabular ou de problemas psicológicos; 

e) a influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado; 

f) a influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre as respostas do entrevistado; 

g) os custos com o treinamento de pessoal e a aplicação das entrevistas (Gil, 2008:110) 

 



Porém, muitas destas desvantagens poderão ser contornadas em função da flexibilidade 

própria de uma entrevista, sendo estas as suas grandes vantagens: 

 

a) não exige que a pessoa entrevistada saiba ler e escrever; 

b) possibilita a obtenção de maior número de respostas, posto que é mais fácil deixar de 

responder a um questionário do que negar-se a ser entrevistado; 

c) oferece flexibilidade muito maior, posto que o entrevistador pode esclarecer o 

significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas e às circunstâncias 

em que se desenvolve a entrevista; 

d) possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, bem como a tonalidade de voz e 

ênfase nas respostas (Gil, 2008:110). 

 

Dentro do campo das entrevistas, estas podem ser, aberta/não diretiva/ não estruturada, 

fechada/diretiva/estruturada ou semiaberta/semidiretiva/semiestruturada. Por uma questão de 

uniformidade na terminologia adotada iremos adotar a não estruturada, semiestruturada e 

estruturada, salientando que a entrevista não-estruturada é, como o próprio nome indica, na 

qual o entrevistador introduz o tema e deixa que o entrevistado fale, livremente, sobre o 

mesmo, fazendo apenas interferências pontuais que considere pertinentes e esclarecedoras 

(Fraser, Gondim, 2004). A entrevista estruturada é aquela que tem perguntas previamente 

formuladas, onde não é permitido fugir delas, o que permitirá uma comparação entre as 

perguntas. A entrevista semiestruturada combina perguntas abertas e fechadas, onde o 

2005:75) e o entrevistador tem a liberdade de direcionar ou (re) formular questões que 

considera pertinentes para o esclarecimento do pretendido. Ora, na perspetiva destas autoras, 

este tipo de entrevistas têm vantagens pois quase sempre permite a escolha dos elementos que 

irão colaborar e que serão estes que melhor irão de encontro ao interesse do estudo. A 

entrevista semiestruturada permite entrevistar pessoas que não saibam ler nem escrever e 

permite, ainda, que os entrevistados corrijam os enganos que possam surgir. Ao possibilitar 

uma maior abertura e proximidade entre entrevistador e entrevistado, o entrevistador poderá 

abordar assuntos mais complexos e delicados, assim como prolongar, ou não, o tempo de 

entrevista por forma a aprofundar determinados assuntos. 

No entanto, as limitações financeiras no que às deslocações do entrevistador dizem 

respeito, poderá ser uma desvantagem, assim como o tempo despendido. O anonimato do 

entrevistado deverá ser garantido evitando criar alguma insegurança no fornecimento de dados. 



Pelas caraterísticas apresentadas fizemos a opção pela entrevista semiestruturada que 

nos permitiu, no seu desenrolar, formular novas questões para um melhor esclarecimento. 

As entrevistas foram previamente preparadas e a sua marcação acordada com os 

entrevistados, o que lhe conferiu um ambiente cordial e franco. Na totalidade das entrevistas, 

numas mais do que noutras, verificou-se que as barreiras mais formais se foram diluindo no 

tempo consoante estas iam decorrendo. Apesar de um guião previamente elaborado, as 

perguntas foram sendo enriquecidas e modificadas consoante o desenrolar da entrevista. À 

medida que se avançava, criavam-se, nesta relação interpessoal, expressões não-verbais, 

silêncios ou até mesmo palavras que se proferiam com maior ou menor intensidade e que iam 

dando sinais ao entrevistador de que se poderia aprofundar, ou não, um pouco mais 

determinados assuntos ou, até mesmo, ter algum cuidado na forma de abordar outros. De 

salientar que a experiência de gestão dos nossos entrevistados se tornou evidente nas respostas 

dadas. 

 As entrevistas tiveram lugar no segundo semestre de 2016 distribuídas da seguinte 

forma: 

 

 Data da realização das entrevistas 
C1 UO1 22-09-2016 

C2 
UO2 26-09-2016 
UO3 29-07-2016 
UO4 08-11-2016 

C3 UO5 10-11-2016 

C4 
UO6 18-10-2016 
UO7 28-09-2016 
UO8 04-10-2016 

C5 
UO9 25-10-2016 
UO10 26-10-2016 

C6 UO11 16-09-2016 
C7 UO12 11-07-2016 
C8 UO13 20-07-2016 
C9 UO14 10-11-2016 

 

Tabela 37: Data de realização das entrevistas 

 

Para além de todo um enquadramento jurídico as escolas sentem dificuldade em 

colocar o seu processo de AA em prática pois envolve processos de recolh, análise e 

interpretação de informação referente ao dia-a-dia das escolas, com vista a detetar fragilidades, 

corrigir erros, mudar trajetórias e, desta forma, melhorar o serviço prestado (Rocha, 2013). 



Tendo o diretor, como órgão de gestão, o papel de informar e mobilizar toda a comunidade 

educativa: são os responsáveis pela nomeação, distribuição de recursos para que esta se realize 

e os destinatários dos relatórios produzidos pelas equipas de autoavaliação, para uma futura 

integração de atividades de melhoria da qualidade que estas apresentam aos seus alunos, 

pais/encarregados de educação e comunidade educativa no geral, foram estes os interlocutores 

por nós escolhidos, daí que tenhamos feito uma escolha intencional. 

Foi nesta base que num propósito compreensivo, a nossa análise abrangeu um universo 

de catorze escolas/agrupamentos de escolas, às quais designaremos de unidades orgânicas 

(UO), para preservar a identidade das mesmas, distribuídas por nove concelhos (c). Inseridas 

na Região do Alto Douro, são UO que partilham uma realidade de proximidade 

socioeconómica muito idêntica. 

 

 
 

Tabela 38: Distribuição das UO por concelho 
 
 

Um estudo de multicasos deve estar sempre baseado num quadro teórico no qual a 

revisão bibliográfica, de importância indiscutível, faz o encaminhamento adequado para o 

problema em estudo. Este pareceu-nos ser o caminho mais adequado para o que nos 

propúnhamos fazer: conhecer a dinâmica em torno da autoavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: C  Concelho; UO  unidade orgânica 



Concelho Classes sociais 
População 

ativa 
População 

jovem 
Habilitações académicas 

Taxa de 
Desemprego 

Beneficiários 
do RSI 
(2014) 

C1 

Alta e Média alta: 4,4% 
Média: 20,2% 
Média baixa: 32,5% 
Baixa: 42,9% 

62,86% 11,92% 

Ensino Superior: 4,57% 
Ensino Secundário: 9,7% 
3º ciclo: 12,9% 
2º ciclo: 14,47% 
1º ciclo: 35,4% 

14,29% 2,5% 

C2 

Alta e Média alta: 5,7% 
Média: 12% 
Média baixa: 42,2%:  
Baixa: 40% 

60,67% 13,08% 

Ensino Superior: 3,65% 
Ensino Secundário: 7,69% 
3º ciclo: 13,78% 
2º ciclo: 15,31% 
1º ciclo: 32,34% 

22,59 6,2% 

C3 

Alta e Média alta: 10,4% 
Média: 14,9% 
Média baixa: 37,6% 
Baixa: 40,3% 

60,67% 13,08% 

Ensino Superior: 4,58% 
Ensino Secundário: 8,23% 
3º ciclo: 13,03% 
2º ciclo: 13,93% 
1º ciclo: 33,30% 

12,02% 2,79% 

C4 

Alta e Média alta: 3,4% 
Média: 14% 
Média baixa: 40,5% 
Baixa: 42,1% 

64,92% 14,31% 

Ensino Superior: 3,56% 
Ensino Secundário: 7,46% 
3º ciclo: 11,92% 
2º ciclo: 18,32% 
1º ciclo: 33,19% 

23,69% 5,04% 

C5 

Alta e Média alta: 12,2% 
Média: 20,4% 
Média baixa: 33%  
Baixa: 34,4% 

66,80% 13,14% 

Ensino Superior: 10,03%  
Ensino Secundário: 11,46% 
3º ciclo: 14,78% 
2º ciclo: 14,57% 
1º ciclo: 27,23% 

20,06% 3,82% 

C6 

Alta e Média alta: 3,8% 
Média: 17,5% 
Média baixa: 27,9%  
Baixa: 50,7% 

65,99% 13,85% 

Ensino Superior: 4,04% 
Ensino Secundário: 10,02% 
3º ciclo: 13,69% 
2º ciclo: 14,01% 
1º ciclo: 33,75% 

24,71% 5,79% 

C7 

Alta e Média alta: 8,3% 
Média: 21,7% 
Média baixa: 30,4%  
Baixa: 39,6% 

67,64% 12,95% 

Ensino Superior: 7,82%  
Ensino Secundário: 11,45% 
3º ciclo: 14,90% 
2º ciclo: 13,71% 
1º ciclo: 30,27% 

15,22% 5,78% 

C8 

Alta e Média alta: 4,7% 
Média: 15,5% 
Média baixa: 28%  
Baixa: 51,8% 

63,76% 14,59% 

Ensino Superior: 4,48%  
Ensino Secundário: 8,46% 
3º ciclo: 12,87% 
2º ciclo: 13,33% 
1º ciclo: 33,19% 

21,20% 5,95% 

C9 

Alta e Média alta: 6,3% 
Média: 20,4% 
Média baixa: 22,8%  
Baixa: 50,6% 

63,81% 11,80% 

Ensino Superior: 5,44%  
Ensino Secundário: 8,61% 
3º ciclo: 11,92% 
2º ciclo: 13,06% 
1º ciclo: 33,66% 

17,22% 6,15% 

 

Tabela 39: Caraterização concelhia das UO em estudo 
Fonte: Censos 2011 

 

A literatura científica há muito que tem vindo a alertar para a importância da origem 

social dos alunos e a sua influência no desempenho escolar. Estudos efetuados recentemente, 

concluíram que, apesar de um contributo influenciador da qualidade educativa, as variáveis 

 

A realidade socioeconómica e familiar das UO estudadas era relativamente baixa uma 

vez que a taxa de desemprego é superior à verificada em Portugal (13,2%) em mais de 50% 

dos concelhos estudados (cinco concelhos) associada a uma percentagem elevada de famílias 



que beneficiam do Rendimento Social de Inserção (RSI) que atingiu, em 2014, nalguns casos, 

6% acima da taxa nacional que se fixava nos 3,46%. 

 

 

Gráfico 1: Taxa de desemprego concelhio das UO em estudo 

 

Bonamino (2010), relativamente a este fator, considera que famílias com um capital 

económico elevado proporcionam aos seus filhos acesso a excelentes escolas, a bens culturais 

variados e de alta qualidade, assim como, a visitas de estudo. Nestas condições é 

disponibilizado um apoio parental durante o percurso escolar dos alunos que não se verifica 

em meios socioeconómicos mais desfavoráveis. Esta é uma opinião partilhada por Miguel 

familiar dan 

lugar a un clima educativo y efetivo más o menos estimulante y motivador que repercute en 

 

Neste universo, e recorrendo à análise dos censos de 2011, verificou-se que o nível de 

escolarização da população é relativamente baixo, predominando o 1º ciclo (32,48%) e, no 

lado oposto, encontramos uma taxa muito reduzida de indivíduos que terminaram o ensino 

superior (5,35%).  

 
 

Taxa de desemprego



 

Gráfico 2: Habilitações académicas da população concelhia em estudo 

 

Esta realidade é, na opinião de Miguel, algo que influencia o desempenho escolar dos 

alunos pois 

 

en una familia de nivel de estudios medio-alto, los comentarios, las preguntas a los hijos, el 

vocabulario y la preocupación de los padres acerca de lo que sus hijos han estudiado en clase, 

coinciden con los de la escuela, las sugerencias de cómo realizar actividades van en la misma 

 

académico del alumno (2001:89). 

 
 

Perante esta breve análise à população concelhia que faz parte as nossas UO por nós 

estudadas, reconhecer que se, por um lado, as variáveis sociais têm o seu peso, as variáveis 

organizacionais também o têm. Existem escolas que conseguem superar os constrangimentos 

(Atlas da Educação, 2017:9). Esta forma de atuação das escolas está associada à sua cultura 

organizacional escolar que resulta de interações com o contexto macro-social (as políticas da 

educação, mudanças na estrutura social e económica), meso-social (na interação com a 

comunidade envolvente à escola e os parceiros) e micro-social (nas relações sociais 

estabelecidas entre os diferentes atores escolares).  

Habilitações académicas



Após uma caraterização do ambiente externo à escola, nomeadamente a nível 

socioeconómico da população concelhia, que nos permitiu aproximar estas realidades, 

analisámos a dimensão de cada UO a nível de recursos humanos permitindo-nos uma visão 

organizacional em escolas/agrupamento de escolas de maior ou menor dimensão. Variando 

entre 539 e 2007, o número de alunos é muito variável ajustando-se ao número de docentes 

que cresce na mesma proporção, existindo, em média, 10,3 alunos para cada professor. Perante 

os dados disponíveis podemos concluir que três são de pequenas dimensões e outras três de 

dimensões médias, se considerarmos o intervalo 500 a 999 e 1000 a 1499. Existe, ainda, uma 

UO que se enquadra no intervalo de 1500 a 1999 alunos e outra que ultrapassa os 2000 alunos.   

 

  Número de alunos 
Nº de 

docentes 

Média de 
alunos/Prof. 

por UO 

Média de 
alunos/Prof. 

Total Concelho UO 
Pré-

escolar 
1º 

ciclo 
2º 

ciclo 
3º 

ciclo 
Secundário TOTAL 

C1 UO1 58 168 93 168 126 613 49 12,5 

10,3 

C2 
UO2 

Sem 
informação 306 192 268 X 786 85 9,2 

UO3 120 262 133 189 X 704 68 10,4 
UO4 Sem informação 107 - 

C3 UO5 280 489 309 413 391 1882 195 9,7 

C4 
UO6 232 448 288 314 X 1282 132 9,7 
UO7 Inexistente 302 333 635 66 9,6 
UO8 Sem informação 874 85 10,3 

C5 
UO9 Sem informação 
UO10 153 310 172 325 171 1231 142 8,7 

C6 UO11 99 170 117 162 164 712 41 17,4 
C7 UO12 128 559 324 508 488 2007 Sem informação 
C8 UO13 222 398 224 294 261 1175 140 8,4 
C9 UO14 Sem informação 539 69 7,8 

 

Tabela 40: Dimensão das UO em estudo 

 

Perante o exposto e depois de traçado o nosso esquema de investigação, foi necessário 

definir os instrumentos utilizados para que o conhecimento do nosso objeto de estudo fosse o 

mais rigoroso e fidedigno possível. Para o efeito fizemos uso da análise documental (técnica 

indireta) e das entrevistas (técnica direta), cuja complementaridade se nos apresenta como 

uma mais-valia.  

 



 

Figura 35: Esquema de investigação 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

4  Análise de Conteúdo 
 

Estar na posse de toda a informação recolhida no seu estado bruto fica longe de ser o 

culminar de uma pesquisa empírica pois são peças soltas sem qualquer valor investigativo. A 

tarefa que se nos avizinhava era complexa na medida em que se reflectia numa análise e 

interpretação de toda essa informação da qual se pretendia aferir se os resultados obtidos 

correspondiam aos pressupostos definidos em consequência da pergunta que colocámos como 

e aperfeiçoamentos incessantes do métier

dos instrumentos metodológicos, esquecendo a razão -29). 

Impunha-se a compreensão da informação recolhida e a sua organização por forma a 

facilitar o manuseamento e acesso aos documentos oficiais escritos e às entrevistas realizadas 

que nos ajudassem a perceber o processo desenhado para a implementação da autoavaliação 

das escolas, regulamentada pela Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, das catorze unidades 

orgânicas em estudo. Foi devido à natureza qualitativa dos dados em análise que recorremos 

a uma aplicação informática de análise de dados qualitativos não estruturados como é o caso 

dos documentos e entrevistas, uma aplicação informática - o MAXQDA 12.3.1.  disponível 

como uma aplicação universal para sistemas operativos Windows, por forma a permitir a sua 

hermenêutica e compreensão. Para que a sua análise fosse operacionalizada procedemos a 

uma categorização que tinha como função organizar e sistematizar os dados. Com dois 

sistemas de categorias/subcategorias passámos a dispor de um espaço multidimensional de 

análise constituído por indicadores qualitativos nos permitiram encontrar pontos em comum 



ou divergências entre as categorias definidas. Ora, construir categorias de análise não foi uma 

tarefa fácil pois estas surgiram num primeiro momento, da teoria que suporta a investigação 

e foram sendo alteradas ao longo da investigação, num processo dinâmico de confronto 

constante entre o trabalho empírico e a teoria.   

Sendo assim, nos cinco documentos analisados (oficiais escritos e entrevistas transcritas) 

foram criadas 21 Categorias e 105 Subcategorias.  

Um dos documentos estruturantes analisados foi o Projeto Educativo que é associado ao 

planeamento estratégico e organizacional (Afonso, 1999) e revelador da autonomia de cada 

agrupamento de escolas/escola não agrupada. Nele estão contemplados os objetivos traçados 

(Azevedo, 2011:16), 

pretendendo dar resposta a algumas das necessidades fundamentais da comunidade educativa, 

pelo que na sua elaboração (apesar de ser um documento curto, conciso e preciso), deverá 

constar alguns conteúdos obrigatórios para uma leitura acessível e elucidativa do pretendido. 

 estratégico como resultado de uma 

avaliação da própria organização, assente em instrumentos que poderão ter sido elaborados e 

aplicados pela Equipa de Autoavaliação, nomeadamente uma análise SWOT (uma das 

subcategorias por nós criada). Após o diagnóstico, deverão constar a visão e missão, 

e metas a atingir que deverão/poderão ser trabalhados pela EAA e reportados para uma 

avaliação coerente do Projeto Educativo. Dando seguimento aos conteúdos anteriores, deverá 

constar neste documento um organigrama da organização escolar com as tarefas que cada 

órgão de gestão intermédia e administrativa, assim como o envolvimento exterior de possíveis 

redes, parcerias e protocolos que poderão dar o seu contributo, como por exemplo, na 

aplicação de áreas e modalidades de qualificação, disponíveis através da oferta educativa 

disponibilizada aos alunos. A monitorização e avaliação deste projeto serão necessárias para 

aferir o grau de eficácia e estabelecer as correções e aperfeiçoamentos (a cargo da EAA). Por 

último, deverá constar as estratégias de comunicação e de divulgação dos resultados obtidos 

por forma a dar conhecimento a toda a comunidade educativa, que participou na sua 

elaboração, do seu (in) sucesso e áreas a melhorar. Foi na análise aos Projetos Educativos 

disponibilizados pelas UO analisadas que definimos as categorias e subcategorias 

apresentadas (cinco categorias e dezanove subcategorias). 

 



Documento Categoria Subcategoria 

 

P
ro

je
to

 E
du

ca
ti

vo
 

Existência EAA 

Tem uma EAA 

Em formação 

Não tem EAA 

Constituição EAA 

Representante Pais 

Consultor Externo 

Diferentes agentes da comunidade educativa 

Docentes 

Representante dos alunos 

Assistente operacional 

Representante Conselho Geral 

Objetivos da AA Melhoria 

Tarefas da EAA 

Avaliação do PE 

Avaliação projeto TEIP 

Monitorização resultados escolares 

Medir grau de satisfação 

Monitorizar ações de melhoria 

Diagnóstico 

Análise SWOT 

Relatório de AEE como um elemento para o diagnóstico inicial 

Relatório de AAE como um elemento para o diagnóstico inicial 

 

Tabela 41: Listagem de categorias e subcategorias analisadas nos PE´s 

 

2011:63) pois trata-se de um processo de regulação da melhoria da qualidade do serviço 

prestado pela escola, não deixa de ser uma ferramenta promotora dessa mesma qualidade e da 

eficácia da ação educativa. A análise e reflexão sobre a ação e o desempenho das escolas 

devem ser um ato recorrente, sistemático e participado, daí que a avaliação do Projeto 

Educativo torna-se importante para a promoção das boas práticas pedagógicas, de melhoria e 

de aperfeiçoamento do serviço prestado à comunidade educativa. Sendo um documento de 

caráter pragmático e institucional, constitui um alicerce fundamental da ação educativa e vê a 

sua avaliação consagrada num dos documentos de caráter mais operacional e instrumental  

o relatório de autoavaliação, 

objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades realizadas pelo grupamento 

de escolas ou escola não agrupada e da sua organização e gestão, designadamente no que diz 

respei -lei nº 75/2008, 

de 22 de abril, artº 9º, ponto 2, alínea c). Foi numa análise aos relatórios de autoavaliação 

disponibilizados que tentámos perceber a identificação dos elementos que a constituíam a sua 

equipa e as áreas prioritárias de intervenção para a melhoria da qualidade prestada.  



Documento Categoria Subcategoria 

R
el

at
ór

io
s 

d
e 

A
A

E
 

Constituição da EAA 

Representante dos pais 

Elemento da direção 

Docentes 

Representante dos alunos 

Assistente operacional 

Áreas prioritárias da 

EAA 

Promoção sucesso escolar 

Abandono e indisciplina 

Relação escola-família-comunidade 

Supervisão prática pedagógica 

Gestão e organização 

Estabelecimento de mais parcerias 

Auscultação dos alunos 

Comunicação 

Cidadania 

Transportes 

Cultura e ambiente da escola 

Serviços e equipamentos 

Serviços pedagógicos e logísticos 

 

Tabela 42: Listagem de categorias e subcategorias analisadas nos Relatórios de AAE 

 

Após a avaliação que a IGEC faz às escolas, resulta um relatório no qual, no capítulo III 

- Resultados, estão explanados os pontos fortes e fracos, assim como as áreas de melhoria. A 

autoavaliação que as escolas realizam internamente, resulta de um trabalho efetivo das suas 

 de intervenção que foram consideradas e postas 

relatórios de AEE, do primeiro para o segundo ciclo de avaliação, a autoavaliação é uma das 

áreas que mereceu um maior destaque pela positiva, pelo que também mereceu uma reflexão 

nos

o domínio 3, nos poderá permitir transparecer a sua melhoria, neste domínio (sete categorias 

e vinte e quatro subcategorias). 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Categoria Subcategoria 

R
el

at
ór

io
 d

e 
A

E
E

 

Existência de EAA 

Tem EAA 

Em formação 

Não tem equipa 

Constituição da EAA 

Docentes 

Assistente operacional 

Representante pais 

Consultor externo 

Representante dos alunos 

Elemento da direção 

Objetivos da AA 
Definição de áreas a melhorar 

Reformulação do PE 

Áreas prioritárias 
Ações de melhoria 

Planeamento da atividade educativa 

AEE 
Não consolidada 

Consolidada 

Classificação AEE 

Suficiente 

Bom 

Muito Bom 

Tarefas da EAA 

Análise dos resultados escolares 

Aplicação de questionário de satisfação 

Relação AI/AE 

Analisar os resultados das estruturas intermédias 

Avaliação do impacto escola/comunidade 

Auditoria às instalações e equipamentos 

 

Tabela 43: Listagem de categorias e subcategorias analisadas nos Relatórios de AEE 

 

A autoavaliação das escolas vê a sua obrigatoriedade ser normalizada pela Lei nº 

31/2002, de 20 de dezembro, no entanto, a obrigatoriedade da produção de um Plano de 

Melhoria após uma avaliação externa não surge antes da recomendação nº 1 de 2011 do CNE, 

as escolas devem ser desafiadas a preparar um plano de melhoria e 

desenvolvimento, sendo feita a monitorização da sua concretização e providenciado apoio e 

acompanhamento, em especial junto das escolas que denotam 

 um 

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

Ora, os Planos de 

Melhoria resultantes da avaliação da escola poderão ser resultantes de uma avaliação externa 

ou interna tendo em consideração as recomendações feitas por ambos ou, em exclusividade, 

por um deles pelo que considerámos importante perceber até que ponto estas são tidas em 



consideração pelo órgão de gestão de topo, ao considerarmos esta categoria subdividida em 

três. 

 

Documento Categoria Subcategoria 
P

la
no

s 
de

 

M
el

h
or

ia
 

Origem do PM 

Resultante da AAE 

Resultante da AEE 

Resultante da AAE e AEE 

 

Tabela 44: Listagem de categorias e subcategorias analisadas nos Planos de Melhoria 

 

 Por último, analisámos as entrevistas que, como instrumento de recolha de dados direta, 

nos permitiu esclarecer aspetos não mencionados nos documentos oficiais. Desta feita, 

definimos quatro categorias correspondentes à formalização da EAA: a sua existência, quem 

a coordena, quais os critérios para a sua formação e a sua constituição. Considerando que o 

conhecimento dos processos de operacionalização da autoavaliação nas escolas é uma mais-

valia para o seu sucesso, tentámos conhecer se os elementos que a compõem têm formação na 

área, ou não. A regularidade do trabalho que desenvolvem associada às condições criadas 

pelos seus diretores foi uma das categorias consideradas, ou seja, se por um lado foram criadas 

horas no horário para que a equipa pudesse reunir e delinear as suas estratégias de ação e, por 

outro, se consideram que as equipas trabalham em rede em sintonia com as demais estruturas 

intermédias ou se trabalham sobre si mesmas. O modelo que as EAA utilizam para 

desenvolver este processo é importante na medida em que este se torna a base de trabalho, 

podendo ser determinante par o seu sucesso. Estes aspetos foram tidos em conta aquando da 

definição das sete categorias e quarenta e uma subcategorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Categoria Subcategoria 

E
nt

re
vi

st
as

 

Existência EAA 

Tem uma EAA 

Em formação 

Não tem uma EAA 

Coordenação da EAA 

Perfil 

Formação na área 

Voluntariado 

Critérios para a 

Constituição da EAA 

Perfil 

Disponibilidade 

Competência 

Experiência 

Cargos 

Conhecimentos de informática 

Flexibilidade horária 

Formação na área 

Constituição da EAA 

Professores vários ciclos 

Representante EE 

Representante assistentes operacionais 

Consultor externo 

Professores com cargos 

Representante alunos 

Técnico do serviço social 

Afinidade 

Docentes do quadro 

Representante da autarquia 

Chefe serviços administrativos 

Professor bibliotecário 

Formação na área 

Todos 

Alguns 

Nenhum 

Só o coordenador 

Regularidade do 

trabalho 

Trabalho de forma regular 

Trabalho de forma irregular 

Com horas definidas no horário 

Sem horas definidas no horário 

Em rede 

Sobre si mesma 

Modelo de AA 

adotado 

CAF 

Próprio 

Modelo Híbrido 

Modelo utilizado pela inspeção 

Não sabe 

 

Tabela 45: Listagem de categorias e subcategorias analisadas nas Entrevistas 

 



 Ao optarmos por uma análise de conteúdo aceitamos o facto de que os documentos 

analisados não foram redigidos/produzidos para uma posterior abordagem científica, pelo que 

tivemos de entendê-los em termos do seu significado subjectivo e processá-los transformando-

os mediante um processo de manipulação da informação neles contidos. O seu conteúdo foi 

entendido e tratado por forma a extrair informação útil para a sua análise e interpretação. No 

entanto, este tipo de interpretação não está ausente de uma leitura analítica dos documentos 

que nos permitiram captar inferências que auxiliaram na compreensão da natureza dos factos 

analisados. 

O nosso objetivo, na utilização de uma análise de conteúdo, era o de analisar, partindo 

do que se encontrava escrito nos documentos oficiais produzidos por alguns elementos que 

compõem os órgãos intermédios e os de topo nas escolas e confrontá-los, ou complementá-

los com as entrevistas realizadas que nos permitiram perceber se as escolas têm as suas equipas 

de autoavaliação oficializadas, de forma consolidada e perceber quais os critérios utilizados 

para a sua formação. O que pretendem estas equipas e como operacionalizam as suas 

prioridades, tendo em vista uma futura avaliação externa ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 
 

RESULTADOS E ANÁLISE DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os resultados são provenientes de uma análise à recolha de dados e são apresentados de 

maneira a fornecer uma ligação lógica com o problema da investigação (Fortin, 2009). A 

análise de conteúdo, aos documentos e às entrevistas efetuadas serviram de base a esta 

investigação, suportada por um quadro teórico e metodológico. Foi com base na tabela de 

categorização apresentada nas considerações metodológicas que nos foi permitido efetuar 

uma triangulação da teoria com os resultados obtidos na nossa análise às catorze UO em 

estudo.  

De resto, a análise articulada dos documentos com as entrevistas permitiu o desenho de 

algumas dimensões para uma melhor interpretação dos resultados. A saber: equipa de 

autoavaliação (existência de EAA, critérios para a constituição da EAA, formação na área da 

EAA, constituição da EAA); processo de autoavaliação (regularidade, diagnóstico, objetivos 

da EAA, tarefas da EAA, modelo adotado) e cruzar de olhares (áreas prioritárias evidenciadas 

nos relatórios da AEE, áreas prioritárias evidenciadas nos relatórios da AAE, origem dos PM, 

classificação no D3 da AEE, classificação por domínios da AEE, AA na escola). 

 

 
1. Equipa de Autoavaliação 

 

É perante as novas exigências das sociedades modernas que o Estado tem o objectivo 

de concretizar na vida da escola a democratização, a igualdade de oportunidades e a qualidade 

-lei nº 115-A/98, de 

4 de Maio. Após várias tentativas falhadas, ou longe dos resultados expectáveis, da 

apropriação efetiva dos programas/atividades com o objetivo de implementar práticas de 

autoavaliação nas organizações escolares, a sua obrigatoriedade (artº 6º, Lei nº 31/2002, de 20 

de Dezembro) veio potenciar o desenvolvimento de uma cultura de autoavaliação das escolas,  

-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, 

preâmbulo). É pela mão dos diretores dos agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas que 

se dá início a este processo, pois cabe-

-lei nº 75/2008, de 22 de Abril, artº 29º, alínea a). Sendo o 

nto de escolas ou escola não agrupada 

-Lei, nº 

137/2012, artº 18º) é-lhe reconhecida autoridade legal para desenvolver este processo, como 



bem expressam as palavras de Vasconcelos quando escreve que 

(2004:204). 

Ao dar cumprimento aos normativos em vigor, os diretores deparam-se com o primeiro 

desafio que têm de enfrentar: a criação de uma Equipa de Autoavaliação. Foi recorrendo ao 

programa informático MAXQDA 12.3.1 que demos início à nossa análise documental dos PE, 

dos relatórios de AEE e de AAE e à análise das entrevistas para verificar se as nossas UO já 

tinham uma Equipa de Autoavaliação (EAA) formalizada. Para a análise desta categoria, 

foram criadas três subcategorias (tem EAA, em formação, não tem EAA) 

 

Existência EAA 
Frequência Percentagem 

PE AEE Entrevista PE AEE Entrevista 
Tem uma EAA 12  14 13 85,71% 100,00% 92,86% 

Em formação 0 0 1 0,00% 0,00% 7,14% 

Não tem EAA 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Omissos 2 0 0 14,29% 0,00% 0,00% 

 

Tabela 46: Existência de uma EAA 

 
Dos relatórios de AEE, foi possível concluir que a totalidade das UO tem uma equipa 

de autoavaliação formalizada (100%), no entanto, encontram-se em diferentes fases de 

so 

-avaliação ainda não está 

 

(UO13, AEE, 2016:9), afirmações reveladoras de um o processo ainda está longe de estar 

consolidado. 

 seu diretor no que à formalização 

participação fluida que acaba por redundar num processo que carece de sistematização, o que 

no limite pode configurar a desvalorização do mesmo. 



Com efeito, alguns interlocutores reconheceram a falta de consistência em que se 

 

UO12), são disso mesmo exemplo. Todavia, estas 

considerações não parecem fazer perigar, a sua importância, pois apesar da ausência de 

como podemos 

UO12). 

Neste nosso cruzar de olhares, e no que às entrevistas dizem respeito, algumas das 

nossas unidades orgânicas têm  

 

uma equipa perfeitamente constituída. Está agora no quarto ano de existência formal. Nós, numa 

fase inicial, pedimos apoio de uma instituição para instalar o processo e tem funcionado e foi, 

há poucos dias, apresentado o relatório de autoavaliação na reunião geral que tivemos no início 

do ano letivo (DUO5). 

 

Esta formalização, que aqui se encontra diluída no discurso, está presente na 

consideração feita pelo interlocutor DUO7 

UO7), o que vai de 

encontro ao nosso Pressuposto 1, levando-nos a concluir que as ações levadas a cabo não são 

de iniciativa própria, mas sim como resposta aos normativos que se encontram em vigor.  

Da análise aos PE verificámos que a AA é, na sua maioria, referenciada, o que parece 

concretizar a consideração de Azevedo quando afirma, no âmbito do processo da AA, que 

-se a forma de acompanhamento e monitorização 

31/2002, artº 6º, alínea a), no entanto, nas UO4 e 

UO13 essa referenciação não é feita. 

Após ter sido dado o primeiro passo é necessário pensar nos recursos humanos 

disponíveis para a sua aplicação. Os diretores encontram-se perante a fase processual de 

nomear as pessoas que consideram estarem mais aptas para desempenhar este papel com 

sucesso, uma vez que essas nomeações poderão refletir-se no (in) sucesso de todo o processo 

autoavaliativo da escola/agrupamento de escolas. 

A AAE serve para aferir se esta está a prestar um bom serviço, pelo que a sua equipa é 

fundamental para que este processo se desenvolva. Essa equipa, para ser legitimada pelos 

pares e valorizada, quer pelas qualidades pessoais quer pelas profissionais, terá de ser 



escolhida de forma clara, o que significa que os critérios que estiveram subjacentes à sua 

nomeação devem pautar-se pela objetividade e transparência. Apesar de constar a existência, 

ou não, de uma EAA nos PE e/ou nos restantes documentos estruturantes de cada UO estudada, 

neles não estão inclusos os critérios que foram utilizados para essa escolha. Pela carência desta 

informação, perguntámos os Diretores se esses critérios de seleção tinham sido divulgados, se 

eram do conhecimento geral, pelo que todos foram perentórios em afirma

remetendo-nos para o nosso Pressuposto 2, em que a formação da EAA não cumpre com 

objetivos claros, mas sim intuitivos e baseados mais no conhecimento interpessoal e 

profissional sendo, portanto, de difícil definição. A nossa insistência em querer saber quais 

eram esses critérios resultou em alguns desabafos dos nossos interlocutores, 42,86%, alegando 

 (DUO2).   

Atendendo à realidade de cada escola/agrupamento de escolas, os diretores têm como 

competência s a decisão da escolha dos elementos que reúnem as melhores condições para 

desempenhar essa função e, é perante uma tão grande diversidade de experiências 

profissionais e de habilitações académicas que se torna uma tarefa complicada. Na maioria 

-se naquilo que eu defino como pessoas com 

UO5) (14,29%). 

 

Critérios para a constituição da EAA Frequência Percentagem 

Perfil 3 21,43% 

Disponibilidade 2 14,29% 

Pela competência 2 14,29% 

Experiência 2 14,29% 

Com cargos 1 7,14% 

Com conhecimentos de informática 1 7,14% 

Flexibilidade horária 1 7,14% 

Formação na área 1 7,14% 

 

Tabela 47: Critérios para a constituição da EAA 
 

Este processo de autoavaliação é de complexa execução pelo que deverá ser posto em 

prática por alguém com formação especializada na área, sabendo o que se pretende e como se 

con formação na área

seus elementos, contrariando o discurso de um dos nossos interlocutores que refere que 



alguma 

UO3). Ora, é de salientar que a autoavaliação, para além de ser um processo de 

prestação de contas, é também um processo que promove e cria condições que propiciam a 

reflexividade dos atores educativos, gerando a oportunidade de autoformação. Esta 

competência, acrescentada a todas as outras adquiridas profissionalmente, será uma mais-valia 

para o desenvolvimento de uma cultura de autoavaliação nas escolas portuguesas. É, por tudo 

isto, que a formação na área da avaliação institucional tem sido muitas vezes abordada e 

reafirmada por Afonso (2010), considerando-a como urgente e necessária. Se até há uma 

década atrás era difícil encontrar pessoas com formação na área, hoje em dia isso já não 

acontece com tanta frequência, quer pela experiência no desempenho dessas funções, quer 

através de formação contínua disponibilizada pelas instituições credenciadas para o efeito 

(centros de formação contínua e universidades), que têm minimizado esta situação. Quando 

questionados sobre a formação das pessoas que constituem as EAA, 42,86% dos diretores 

responderam que todos os elementos têm essa formação e que, nalguns casos, foi promovida 

pela própria UO, como testemunha um seu diretor. 

 

Fizemos já há uns anos na sequência da primeira avaliação externa. Fizemos uma ação de 

formação sobre a autoavaliação, uma formação contínua e temos ido buscar, sempre que 

possível. Já entrou um ou outro que não passou por aí, mas o grosso da equipa, portanto, é de 

colegas que começaram com essa formação. Depois têm feito mais formação (DUO1). 

 

Formação na área da EAA Frequência Percentagem 

Todos os elementos têm formação na área 6 42,86% 

Alguns elementos têm formação na área 4 28,57% 

Sem formação na área 4 28,57% 

Só o coordenador tem formação na área 0 0,00% 

Omissos 0 0,00% 

 

Tabela 48: Formação na área da EAA 

 

Houve, porém, quem referenciasse que a falta dessa formação e do contributo que essa 

poderia trazer à EAA 

 

 



Acredito que se eles tivessem formação poderiam ir mais longe. Com essa ajuda sentir-se-iam 

mais apoiados, até porque há situações de fundo que não são tão percetíveis, e que lhes 

ultados 

provavelmente seria outra (DUO14). 

 

Este testemunho remete-nos também para uma questão importante na medida em que, 

com frequência, a formação é impulsionada pelos agentes externos e/ou amigo crítico, 

ico, ninguém tinha formação e aos poucos, 

também com a ajuda da consultora externa, acabámos também por sentir necessidade de fazer 

(DUO3), ou, como testemunha o (DUO5): o que elas conseguiram, em 

termos de preparação e de formação para esse trabalho, foi através do perito externo Esta 

formação nem sempre é conseguida pelos diretores que, muitas das vezes, são eles que 

longo destes anos, como o atesta a afirmação que se segue:  

 

A formação tem a ver com pequenos momentos que eu vou fazendo chegar à equipa. Se fui eu 

que a criei também me sinto obrigado a fazer chegar alguma informação em termos de trabalho, 

como se trabalha, em função das formações que fui fazendo (DUO2). 

 

É desta forma que podemos concluir que as EAA das nossas UO, apesar de difícil acesso, 

vão tendo alguma formação na área: se por um lado os peritos externos acabam por fazer um 

pouco essa ligação, outros há que são os próprios diretores que, com a formação e experiência, 

vão dando as diretrizes necessárias, indo de encontro ao nosso Pressuposto3. 

prestação de contas, designadamente através dos procedimentos de auto- -

lei 75/2008, artº 8º, ponto 2) que espelham no seu relatório o grau de concretização dos 

objetivos propostos para a organização escolar. Perante a importância deste processo, a 

delegação de competências para levar a bom termo este processo, torna-se fundamental para 

a determinação do seu (in) sucesso. Este é um facto tido em conta pelos nossos diretores 

entrevistados, pois consideram o perfil e a experiência como condições essenciais para a 

confiança depositada no seu coordenador de equipa, considerando que a formação é um 

elemento extra, como nos dá conta o DUO3 quando afirma que ara isto não é necessário sermos 

. Este é um contributo positivo, tanto para ele como para toda a equipa, 



existindo até qu aliás na altura pagamos formação 

DUO8). 

diferentes a fazer sobre a escola e que saberão interpretar os resultados da avaliação de forma 

 2003:76) parece-nos relevante privilegiar essa diversidade e dela tirar o 

 3º, alínea e). Como órgão colegial, onde a 

participação deverá estar sempre presente, a diversidade dos elementos que a constituem é 

uma constante na maioria das UO que analisámos. Ao fazermos o cruzamento de dados, 

envolvendo os quatro documentos/entrevistas analisados, podemos concluir que os docentes, 

representantes dos encarregados de educação, dos alunos e dos assistentes operacionais são 

os elementos que mais predominam, em maior ou menor número, nas escolhas dos diretores, 

dando cumprimento à Lei nº 31/2002 que no artº 3º, alínea g). É de opinião que se deve 

dos alunos, dos pais e encarregados de educação, das autarquias locais e dos funcionários não 

docentes  

 

Constituição da EAA PE AEE Entrevistas AAE 
Representante dos EE 1(7,14%) 3(21,43%) 7(50,00%) 1(7,14%) 

Representante dos alunos 1(7,14%) 2(14,29%) 3(21,43%) 1(7,14%) 

Representante do Conselho Geral 1(7,14%)    

Representante da autarquia   1(7,14%)  

Representante dos Assistentes 
Operacionais 

1(7,14%) 5(35,71%) 6(42,86%) 1(7,14%) 

Consultor Externo 1(7,14%) 3(21,43%) 4(28,57%)  

Diferentes agentes da comunidade 
educativa 

1(7,14%)    

Docentes 1(7,14%) 8(57,14%)  1(7,14%) 

Docentes vários ciclos   8(57,14%)  

Docente bibliotecário   1(7,14%)  

Docentes com cargos   4(28,57%)  

Docentes do quadro   1(7,14%)  

Docente da Educação Especial   1(7,14%)  

Técnico do Serviço Social   1(7,14%)  

Chefe dos Serviços Administrativos   1(7,14%)  

Elemento da Direção  1(7,14%)  1(7,14%) 

Afinidade   1(7,14%)  

 

Tabela 49: Constituição da EAA 

 



Apesar de a maior parte dos diretores considerar importante a representação dos 

Encarregados de Educação nestas equipas, houve quem justificasse a sua ausência nas EAA e 

a dificuldade que isso acarretava 

 

Ainda não tem pais, mas vai ter, embora seja difícil porque não se sentem à vontade. O que 

pode acontecer é que um pai seja professor e que em vez de ser um pai seja mais um professor 

e nós não queríamos: queríamos evitar isso, queríamos pessoas sem serem professores (DUO13). 

 

Os relatórios de AEE apontam que 57,14% das equipas estão representadas por docentes 

sem especificar a área a que pertencem, nem o nível de ensino. Esta foi uma das questões que, 

devido à sua pertinência, pretendíamos esclarecer aquando das entrevistas, e que foi 

prontamente esclarecida pelos diretores: mencionaram a existência de docentes bibliotecários 

e de educação especial que são mencionados, em igual percentagem de 7,14% dos 

entrevistados, e por docentes dos vários ciclos de ensino por forma a abranger o maior número 

possível de experiências. Uma vez que são necessários recursos financeiros para a execução 

de algumas medidas, é também contemplada a visão do chefe dos serviços administrativos 

(7,14%). 

A existência de um elemento da direção poderá ter, no nosso ponto de vista, uma 

vertente constrangedora e/ou intimidatória ou, pelo contrário, orientador de um processo de 

importância considerável para a escola/agrupamento de escolas, como atesta um dos diretores: 

que esteja na equipa (DUO3 nomeei o meu adjunto, depois foi por áreas. São 

pessoas responsáveis pelas estruturas (DUO4). 

Os consultores/peritos externos

a uma instituição universitária e, ao serem detentores de conhecimento científico e experiência 

profissional na área, poderão ser úteis para a deteção de pontos fortes e fracos. Poderão 

proporcionar positivamente momentos de reflexão entre todos os elementos da comunidade 

educativa, o que consideramos serem de extrema importância para todo este processo. Estando 

mais ou menos presente (consoante as necessidade e autonomia das EAA), estes elementos 

externos são valorizados pelos seus pares como atestam alguns diretores  

 



É vantajosa. Agora já estamos muito mais autónomos mas inicialmente a autoavaliação. Não 

havia prestar de contas. Tem sido um caminho muito duro. Não existia essa cultura da 

prestação de contas (DUO3). 

 
 
Uma visão do exterior dá-nos sempre uma perspetiva diferente. Nós estamos muito próximos 

daquilo que são as nossas práticas. Não temos aquele distanciamento necessário para vermos 

melhor o que funciona bem ou não. Penso que tudo o que é do exterior nos ajuda, 

independentemente de concordarmos ou não com algumas coisas que nos poderão ser ditas. 

Essa visão é importante, necessária. Traz-nos sempre uma mais-valia, um enriquecimento 

(DUO13). 

 
 
É muito importante, no nosso caso, porque este é um elemento com um grande conhecimento 

da escola, com uma larga experiência (DUO4). 

 

A importância destes elementos externos é reconhecida pelas escolas/agrupamentos de 

escolas, no entanto, uma outra dificuldade é-lhe subjacente - a falta de tempo para as apoiar: 

UO2). 

No relatório de autoavaliação produzido pela EAA, e dado a conhecer a toda a 

comunidade educativa, const

-lei nº 75/2008, artº 9º, ponto 2, alínea 

c). De apresentação numérica, ou seja, através de um tratamento estatístico dos dados obtidos 

pela organização escolar, o informático, parece-nos ser um elemento fundamental em todo 

este processo pois o domínio das novas tecnologias permitirá uma visão mais clara dos dados 

obtidos, ajudando na perceção do (in) sucesso das medidas adotadas pela própria organização 

escolar. Esta análise quantitativa não poderá estar dissociada de uma qualitativa (Davok, 

1985), assim como o reconhecido mérito pelos pares, ou seja, atribuir tarefas a alguém que já 

deu provas das suas capacidades, quer académicas quer sociais, pois alcançar a estima e a 

consideração dos seus pares é uma das principais fontes de satisfação profissional que poderá 

ser uma mais-valia (Marchesi, 2008). O autor considera que um professor deverá ter 

competências que são fundamentais para o desempenho da sua função, a saber, ser capaz de 

ensinar os alunos e despertar-lhes o desejo de aprender; ser capaz de organizar a aula para que 



todos aprendam favorecendo o desenvolvimento social e emocional dos alunos e, por último, 

saber trabalhar em equipa. Ora tendo este um papel tão importante para o desenrolar deste 

processo, cabe ao diretor, conhecendo os seus colaboradores, escolher/selecionar o que melhor 

se adequa a este papel. 

Depois de criada a EAA é importante que se apresente à comunidade educativa os 

elementos que integram a EAA e dos objetivos a que se propõem, uma vez que o seu 

desconhecimento poderá implicar um obstáculo à recolha de dados ou, então, as pessoas 

respond

Convém, ainda, no nosso ponto de vista, informar que não se estão a avaliar pessoas, mas sim 

serviços e formas de funcionamento. Esta transparência conseguirá a participação e confiança 

dos pares para o desempenho das suas funções. O reconhecimento de competência, quer a 

nível pessoal como profissional dos elementos da EAA será, também, importantíssimo pois 

poderá travar futuras resistências. 

 

 

2. Processo de autoavaliação 

 

s organizativas 

a adoptar pelos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas no exercício da sua 

serem fundamentais para um bom funcionamento da equipa. É devido à sua morosidade e 

complexidade na recolha e tratamento dos dados recolhidos que se torna imperioso ter tempo 

para discutir e confrontar ideias vindas de áreas de formação diferentes e com perspetivas de 

Escola e de prioridades, também elas, necessariamente, diferentes. Os momentos de reflexão 

e de participação são cruciais para que a autoavaliação se realize efetivamente. A iniciativa 

individual aqui não tem lugar; todos dão o seu contributo e isso só poderá ser feito em reuniões 

regulares e com tempos definidos no horário de trabalho. Esta foi uma das questões por nós 

levantada à qual 71,43% dos diretores afirmaram que as suas equipas trabalham de forma 

regular UO1) para o fazerem, afirmação esta 

partilhada por outro diretor que reconhece que apesar de terem 

trabalhando. É claro que não é nessa hora que eles fazem o trabalho mas essa hora serve, no 



UO3). No lado oposto 

existem UO9), ou não estarem criadas as melhores condições de 

 eles 

trabalharem. Não têm as melhores condições para trabalharem em conjunto (DUO13).  

 

Regularidade Frequência Percentagem 

A equipa trabalha de forma regular 10 71,43% 

A equipa trabalha de forma irregular 2 14,29% 

A equipa tem horas em comum definidas 10 71,43% 

A equipa não tem horas em comum definidas 3 21,43% 

A equipa trabalha de forma articulada (em rede) 7 50,00% 

A equipa trabalha sobre si própria 0 0,00% 

Omissos 0 0,00% 

 

Tabela 50: Regularidade no trabalho desenvolvido pela EAA 

 

O tempo imposto no horário reflete-se na regularidade com que estes desenvolvem o 

seu trabalho. No entanto, os docentes esbarram com a burocracia típica de um estado 

regulador que assola os professores com tarefas adjacentes ao trabalho pedagógico, 

reduzindo, de alguma forma, o tempo dedicado a estas tarefas que são relevadas para 

segundo plano. Ora, não estando contemplado no horário tempos de reunião, os elementos 

UO2). Não sendo um sentimento único 

deste interlocutor encontramos, ainda, nas palavras do DUO9 

 

Todos os elementos do conselho pedagógico fazem um pouco esse papel. Penso que é muito 

o que fazemos normalmente é procurar monitorizar sempre o processo educativo dos alunos, 

através dos resultados que eles vão tendo, dos seus desempenhos. Esses levantamentos fazem-

se normalmente em termos de conselho pedagógico.  

 

Uma vez reunidas as condições físicas para a realização desta tarefa de avaliação, cabe 

aos docentes recolher toda a informação necessária: documentos estruturantes, legislação, 

relatórios (dos departamentos curriculares, da IGEC, entre outros) que ajudem na 



contextualização da própria Escola e facilitem a autoavaliação. Desta forma, a EAA terá de 

trabalhar de forma articulada, entre eles: 

 

Trabalham de forma articulada. Nessa hora têm a função de articular o trabalho que cada um 

vai fazer, discutem o que vão fazendo. Definem timings, definem instrumentos e, depois, cada 

um vai trabalhando (DUO3).  

 

 
 e com os respetivos pares 

 

Como esta é uma equipa sediada ao CP, eles articulam com os próprios departamentos, com 

os grupos, para que os relatórios produzidos cheguem a todos os colegas. Há aqui uma 

importante, mesmo que seja para saber o que estão a fazer os alunos que saíram, da sua 

empregabilidade (DUO7). 

 

É perante o exposto que podemos concluir que 50% dos nossos interlocutores admitem 

a necessidade de melhorar as condições de trabalho que proporcionam às suas equipas, no que 

a nível de horas diz respeito, e a descontinuidade do trabalho que realizam, o que revela que 

as EAA sem sempre trabalham de forma regular e articulada (Pressuposto 4), aspetos que 

podem ser explicativos de alguma falta de consistência dos processos. 

As EAA deparam-se com um longo caminho pela frente, que poderá ser facilitado ao 

serem criadas condições materiais, humanas, informáticas, entre outras, para o 

desenvolvimento desta tarefa. Porém, a sua ação só poderá se delineada após um diagnóstico 

dos pontos fortes e fracos sendo, estes últimos, de intervenção prioritária. Este diagnóstico 

poderá ser efetuado pela própria equipa que define os instrumentos mais adequados para o 

fazer (sendo uma análise SWOT a preferida pelas nossas UO com uma percentagem de 

57,14%) ou, então, aproveitar os pontos fracos salientados pelos inspetores da educação 

aquando da avaliação externa efetuada à organização educativa (35,71%).  

 

 

 

 

 



Diagnóstico Frequência Percentagem 

Análise SWOT 8 57,14% 

Relatório de AEE como um elemento para o diagnóstico inicial 5 35,71% 

Relatório de AAE como um elemento para o diagnóstico inicial 3 21,43% 

Omissos 3 21,43% 

 

Tabela 51: Instrumentos utilizados na elaboração do diagnóstico 

 

As linhas gerais traçadas pela organização escolar encontram-se explanadas no Projeto 

Educativo que, sendo ele um dos instrumentos de autonomia das escolas/agrupamentos de 

escolas, serve de guia orientador para toda a comunidade educativa num determinado tempo 

estabelecido. Nele constam, entre outras coisas, a definição de prioridades perante as 

 desenvolve-se com base numa 

concepção de avaliação que, a partir de uma análise de diagnóstico, vise a criação de termos 

diagnóstico é realizado através de instrumentos de recolha de dados, em aproveitamento de 

relatórios anteriormente elaborados para o efeito (21,43%). É neste normativo que a Tutela 

estabelece nove objetivos do Sistema de Avaliação dos quais somente um está contemplado 

nos PE e nos relatórios da AAE analisados (nos restantes documentos não era feita referência 

a esta categoria), nomeadamente o que se encontra no artº 3º, alínea a) 

 

Promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis 

de eficiência e eficácia, apoiar a formulação e o desenvolvimento das políticas de educação e 

formação e assegurar a disponibilidade de informação de gestão daquele sistema. 

 

Ao analisarmos os PE verificámos que, dos catorze existentes, a maioria (oito deles) são 

omissos no que concerne à definição de objetivos que as EAA se propõem alcançar (57,14%), 

2, PE:25). Uma vez que a percentagem de omissões era tão 

relevante recorremos aos Relatórios das EAA para esclarecer com mais nitidez este aspeto, 

sendo que aqui, existem 71,43% em perfeita sintonia com os PE ao considerar que a melhoria 

é o mais pretendido. 

 

 



Objetivos da EAA 
Frequência Percentagem 

PE AAE PE AAE 
Melhoria 6 5 42,86% 71,43% 

Omissos 8 2 57,14% 28,57% 

 

Tabela 52: Objetivos da EAA 

 

Estão desenhadas as linhas orientadoras para que a AA se processo com sucesso. Depois 

dos objetivos traçados, a EAA começa a estabelecer tarefas para a consecução desses mesmos 

objetivos. Estas encontram-se explanadas de uma forma mais explícita no relatório de AEE 

(onze dos catorze existentes) e nos PE de cada UO. Aqui verificámos que, as tarefas 

mencionadas são mais de monitorização/avaliação nos relatórios da AEE. No entanto, nos PE 

(apesar de só 50% mencionarem esta subcategoria), as tarefas também são de 

monitorização/avaliação deixando para traz objetivos cujos termos valorizam os processos, 

(artº 3º, alíneas d, e, f, g, h) (pressuposto 5) 

 

Tarefas da EAA PE AEE 

Frequência % Frequência % 

Avaliação do PE 3 21,43%   

Acompanhar e Monitorizar o projeto Teip 2 14,29%   

Monitorizar os resultados escolares 2 14,29% 8 57,14% 

Medir grau de satisfação 2 14,29% 7 50,00% 

Monitorizar ações de melhoria 1 7,14%   

Elaboração relatórios intermédios   1 7,14% 

Elaboração relatórios avaliação interna   1 7,14% 

Avaliação do impacto da relação escola-
comunidade 

  1 7,14% 

Auditoria das instalações e equipamentos   1 7,14% 

Ausência de monitorização de práticas 
instituídas 

  1 7,14% 

Omissos 7 50,00% 3 21,43% 

 

Tabela 53: Tarefas da EAA 

 

indo de encontro às alíneas b), e) e i) do artº 9º, ponto 2 da Lei nº 31/2002. No entanto, 



carenciam da existência de objetivos que pressupõem apoio à própria gestão da organização 

 

Esta questão foi analisada nos PE das nossas catorze UO, porém verificámos que em 

três dessas UO (21,43%) apesar de terem estabelecido prioridades não dão a conhecer como 

estabeleceram essas mesmas prioridades, nem fundamentassem as suas decisões.  

Uma das preocupações que as escolas sentem para implementar o seu processo de AA 

prende-se com o facto de que a Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, no artº 4º refere que, 

perante os objetivos traçados para o Sistema de Avaliação, este deverá visar a partir de uma 

análise de diagnóstico 

 

a criação de termos de referência para maiores níveis de exigência, bem como a identificação 

de boas práticas organizativas, de procedimentos e pedagógicas relativas à escola e ao trabalho 

de educação, ensino e aprendizagens, que se constituam em modelos de reconhecimento, 

valorização, incentivo e dinamização educativa. 

 

Numa perspetiva tão abrangente, cabe a cada escola/agrupamento de escolas, recorrendo 

à autonomia de que dispõem, encontrar soluções para desenvolver este processo. 

Anteriormente, e de forma voluntária, os programas/atividades de autoavaliação que o Estado 

tentou implementar, muitos deles pela mão da Inspeção da Educação, foram uma mais-valia 

para quem aderiu, o mesmo não sucedendo para as demais que se deparavam com uma 

novidade na realidade educativa. Agora, de forma obrigatória, teriam de fazê-lo sem 

conhecimento prévio dos procedimentos a tomar e as escolas sentiram-

As decisões que lhes eram pedidas não eram fáceis de ser tomadas, pois as consequências que 

daí resultassem iriam, com certeza, refletir-se nos resultados dos alunos. Ora se para uns tomar 

uma decisão 

 

representa uma atividade fascinante por obrigar à eleição de um particular caminho na 

encruzilhada dos possíveis, produzido, à custa da sua intervenção novas realidade, há um outro 

tipo que se carateriza por preferir copiar respostas dos esquemas gerais de comportamento 

proporcionadas pelos paradigmas culturais em forma de normas ou tradições (Carvalho, 

2017:13). 



Foi através da formação fornecida pelos centros de formação e dos consultores externos, 

que muitas das escolas foram dando início ao seu processo de AA, tal como atesta o diretor 

da UO3 

 

sei que utilizam 

um model UO7), algumas das escolas recorreram ao modelo que 

conheciam e com provas dadas a nível empresarial. De fácil acesso, uma vez que os 

procedimentos e ferramentas se encontravam disponibilizados no seu sítio oficial da internet, 

o modelo CAF foi o inicialmente adotado pela grande maioria das nossas UO e continua a sê-

UO2), ou mediante a experiência, conhecimentos obtidos e 

realidade escolar de cada escola, demonstrando alguma autonomia no trabalho que 

desenvolvem 

 

O modelo CAF. Começámos por aplicá-lo na íntegra mas se houve alguma adaptação não sei. 

Por vezes a equipa consulta-me e pede algumas reuniões comigo mas eu sou a favor da 

separação de poderes. Se é uma equipa de autoavaliação acho que devo ter uma intervenção 

reduzida: só mesmo naquilo que é essencial ou que é incontornável, nomeadamente na 

disponibilização de recursos. A equipa faz as propostas. Tento manter-me o mais afastado 

possível dessa equipa para que o trabalho seja o mais independente possível, para ninguém 

estar em posição privilegiada naquilo que é o resultado do relatório (DUO5). 

 

Modelo adotado Frequência Percentagem 

CAF 9 64,29% 

Próprio 2 14,29% 

Híbrido 1 7,14% 

Inspeção 1 7,14% 

Não sabe 1 7,14% 

Omissos 0 0,0% 

 

Tabela 54: Modelo adotado 

 

De um modo geral, podemos afirmar que, de uma forma ou de outra, as nossas UO 

baseiam-se ou basearam-se no modelo CAF para dar cumprimento a esta tarefa de AA 

(Pressuposto 6). Não podemos, nesta subcategoria, deixar de salientar que existe uma UO, 



que nos parece ser revelador de um processo evolutivo de aprendizagem, ou seja, dos modelos 

de que dispunha, aproveitou o que considerava ser melhor de cada um deles e construiu aquele 

que atualmente melhor se adequa à realidade da sua escola/agrupamento de escolas 

 

ámos nenhum 

modelo. O nosso modelo é um bocadinho híbrido: um bocadinho de cada um. Fomos nós que 

o construímos, e que vamos construindo, alterando (DUO3). 

 

Estas palavras estão em perfeita sintonia com um outro diretor que salientou que  

 

O modelo é muito construído por nós. Apanhamos vários modelos de avaliação e a partir daí 

fomos construindo. É claro que ele não é nosso de forma exclusiva, também temos que ter em 

conta a contribuição do nosso colaborador externo, pois somos TEIP, e já tinha alguma 

experiência nisso e como acompanha várias escolas foi percebendo a realidade de cada escola. 

Nunca tivemos outro, podemos dizer que a haver necessidade de mudar será sempre em 

aspetos muito pontuais (DUO8). 

 

A complementaridade entre as duas avaliações, interna e externa, por terem como 

objetivo comum a melhoria da qualidade da educação, é vista como prioritária para uma das 

nossas UO que adotou o modelo da inspeção para a implementação do seu processo de AA  

 

O modelo é o da inspeção. No anterior agrupamento utilizávamos a CAF mas penso que era 

muito pesado. Não sei se seria muito adequado. De qualquer maneira eu penso que existe agora 

um modelo adequado à educação. Eu recebi há pouco tempo a informação e eu vou passá-la à 

equipa no sentido de depois analisarem se podemos utilizar esse modelo. Ainda estamos a 

escolher se nos mantemos neste caminho. No fundo irá de encontro àquilo que a inspeção faz, 

ou então, irmos por um caminho diferente. Seria importante (DUO13). 

 

Como colaboradoras de um processo de melhoria da escola, as EAA têm o dever de, 

num efeito de boomerang, dar a conhecer os resultados do seu trabalho aos colaboradores, 

demonstrando que a voz de cada um é ouvida em prol de um bem comum. Este processo de 

ão estreita de actores a quem se destina, 



República nº 94/2011, ponto 3, alínea b). Esta importância é tida em consideração por um dos 

quipa trabalha em rede, aliás, existem dois elementos que 

UO4).  

 

3. Cruzar de olhares 

Abrangida pela mesma regulamentação (Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro), avaliação 

externa e 

Todavia, não podemos 

deixar de sublinhar que esta conceção de avaliação é diferente na sua génese: a avaliação 

externa como uma análise mais quantitativa e de controlo, e a autoavaliação como uma ação 

autorreguladora por pôr a sua tónica nos processos desenvolvidos para atingir o seu fim (a 

melhoria). Se a avaliação externa, levada a cabo pela IGEC, tem os seus referenciais bem 

definidos, a autoavaliação terá de criar os seus mediante as caraterísticas de cada organização 

e prioridades que forem estabelecidas. 

Este cruzar de olhares (interno e externo) sobre uma mesma realidade poderá ser 

benéfico se retirarmos o que de melhor há em cada uma. A envolvência dos atores educativos 

no seu dia-a-dia, poderá ser um entrave ao diagnóstico que terá de ser efetuado e, 

consequentemente, ignorando os sinais de alerta que vão surgindo. Esta realidade poderá ser 

observada por um olhar mais isento de sentimentalismos, tal como nos elucida Guerra quando 

  Na sua opinião não 

compete aos avaliadores dizer se estão a fazer bem ou a fazer mal e, muito menos, o que deve 

ser mudado. Esta é uma tarefa da própria escola que pega neste olhar e forma um juízo sobre 

aquilo que faz, potenciando, desta forma, a mudança. 

A Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, no seu artº 6º refere as áreas às quais a AA deverá 

incidir sem mencionar os seus procedimentos, pelo que cabe a cada organização educativa 

delinear as suas prioridades e estabelecer o Plano de Melhoria que levará a um maior sucesso 

de toda a escola, transformar a escola num local reflexivo onde se questionam as práticas 

produzidos pela IGEC, aquando da avaliação externa, constatámos que as áreas prioritárias de 



 

 

Áreas prioritárias evidenciadas nos 
Relatórios da AEE 

Frequência Percentagem 

Implementação de ações de melhoria 3 21,43% 

Planeamento da aticidade educativa 2 14,29% 

Omissos 9 71,43% 

 

Tabela 55: Áreas prioritárias evidenciadas nos Relatórios da AEE 

 

Não sendo de grande expressividade, uma vez que esta categoria somente estava 

contemplada em três relatórios, existindo 71,43% de omissões, optámos por recorrer aos 

relatórios de AAE que se tornaram mais esclarecedoras, pois permitiram-nos concluir que as 

nossas UO direcionam um maior esforço para a promoção do sucesso escolar (100% dos 

relatórios analisados) (Pressuposto 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 56: Áreas prioritárias evidenciadas nos Relatórios da AAE 

 

Relativamente a esta priorização da área onde atuar, um dos diretores referiu que 

 

Áreas prioritárias 
evidenciadas nos Relatórios 

da AAE 

Frequência Percentagem 

Promoção do sucesso escolar 7 100,00% 
Abandono e indisciplina 5 71,43% 
Relação escola-família-

comunidade 
4 57,14% 

Supervisão prática letiva 3 42,86% 
Gestão e organização 2 28,57% 

Estabelecimento de mais 
parcerias 

1 14,29% 

Auscultação dos alunos 1 14,29% 
Comunicação 1 14,29% 

Cidadania 1 14,29% 
Cultura e Ambiente de escola 1 14,29% 

Serviços e equipamentos 1 14,29% 
Transportes 1 14,29% 

Serviços pedagógicos e 
logísticos 

1 14,29% 

Omissos 0 0,00% 



Produzem um relatório final, definem uma estratégia de ação para o ano letivo, definem quais 

vão desenvolvendo o seu trabalho. É claro que um dos itens é sempre o dos resultados e, depois, 

os outros decidem, por exemplo, este ano, decidiram aplicar o questionário de satisfação aos 

alunos do nono ano e também aos professores do agrupamento. Noutros anos decidem, porque 

não se pode avaliar tudo todos os anos, por exemplo, no outro ano foi o grau de satisfação com 

os serviços, na secretaria. No final do ano produzem o relatório em função do plano de ação 

(DUO3); 

 

processo de 

aprendizagem da escola por consubstanciar o processo de reflexão sobre a melhoria e conduzir 

à identificação de áreas prioritárias a aperfeiçoar, legitimando a alteração de práticas e 

 

No culminar deste processo pretende-se a elaboração de um Plano de Melhoria 

resultante da recomendação nº 1/2011, de 7 de Janeiro pelo Conselho Nacional de Educação, 

uma vez que a avaliação das escolas (interna ou externa) terá/deverá ser consequente num 

processo de melhoria efetiva das organizações educativas. Neste documento deverão constar 

ações que a escola se compromete desenvolver para ultrapassar as suas fragilidades, indo de 

encontro às áreas prioritárias que pretende intervencionar.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 57: Origem dos PM  

 

A AEE desenvolvida pela IGEC parece-se desenvolver-se mais numa perspetiva de 

controlo da qualidade dos resultados obtidos, o que parece justificar o facto de alguns aspetos 

da escola serem descurados ou minimizados pela impossibilidade de serem quantificados. De 

resto, nem sempre as diferenças, que o perfil de escola configura, bem como os contextos são 

tidos em conta. Esta perspetiva encontra-se bem patente no quadro de referência delineado 

pela IGEC, e pelo qual se orienta, para levar a cabo a sua avaliação. Daqui ressaltamos um 

Origem dos PM Frequência Percentagem 
Resultante da AAE 2 25,00% 
Resultante da AEE 4 50,00% 

Resultante da AAE e AEE 2 25,00% 
   



dos objetiv

 

Depois de proceder à nossa análise documental, concluímos que nos relatórios de AEE 

efetuados, e apesar da sua existência, para 50% das nossas UO, a autoavaliação não está 

consolidada contrapondo com os 42,86% que estão consolidadas.  

 

AA na escola Frequência Percentagem 

Não consolidada 7 50,00% 

Consolidada 6 42,86% 

Omissos 1 7,14% 

 

Tabela 58: AA nas escolas à luz da AEE 

 

delineados, a nossa análise direcionou-

neamento, organização e 

avaliadores produzem um relatório composto por quatro capítulos, a saber: introdução, 

caraterização da Escola/Agrupamento de Escolas, avaliação por Domínio e Pontos Fortes, e 

Áreas de Melhoria. É na avaliação de cada domínio que as escolas consideram ser uma mais-

valia no contributo que prestam 

 

ao identificar pontos fortes e áreas de melhoria, este relatório oferece elementos para a 

construção ou o aperfeiçoamento de planos de ação para a melhoria e de desenvolvimento de 

cada escola, em articulação com a administração educativa e com a comunidade em que se 

insere (IGEC, 2016:17)  

 

No último relatório da AEE disponibilizado pela IGEC no seu sítio oficial, na internet, 

de 2013-14, concluem que neste campo de análise, somente 3,2% tinham sido avaliadas como 

sendo um ponto forte contrastando com 15,9% como sendo uma área a melhorar, 

demonstrando que as escolas continuam a apresentar algumas dificuldades neste campo de 

análise, nomeadamente na continuidade e abrangência, bem como na coerência entre a AA e 

a ação para a Melhoria (IGEC, 2016). 



A IGEC considera que todas as nossas UO têm uma EAA, no entanto, 50% (7 delas) 

não têm a sua AA consolidada, porém 50

avaliação do domínio, em geral, e não da AA, em particular. 

 

Classificação no D3 da 
AEE 

Frequência Percentagem 

Excelente 0 0,00 

Muito Bom 5 35,71 

Bom 7 50,00 

Suficiente 2 14,29 

Omissos 0 0,00 

 

Tabela 59: Classificação no D3 da AEE 

 

No que às classificações diz respeito e, quando comparadas com os restantes domínios, 

estas não sofrem grandes alterações, pelo que se enquadram, na generalidade, com as 

classificações atribuíadas aos outros domínios. 

 

Unidades Orgânicas D1 D2 D3 

UO1 Bom  Bom Bom 

UO2 Bom Bom Suficiente 

UO3 Suficiente Bom Bom 

UO4 Bom Bom Bom 

UO5 Muito Bom Muito Bom Muito Bom 

UO6 Bom Muito Bom Muito Bom 

UO7 Suficiente Bom Bom 

UO8 Bom Bom Muito Bom 

UO9 Bom Muito Bom Muito Bom 

UO10 Bom Bom Bom 

UO11 Suficiente Bom Bom 

UO12 Bom Bom Bom 

UO13 Bom Bom Bom 

UO14 Suficiente Suficiente Suficiente 

Totais 
Suficientes: 4 
Bom:           9 
Muito Bom: 1 

Suficientes: 1 
Bom:          10 
Muito Bom: 3 

Suficientes: 2 
Bom:           7 
Muito Bom: 5 

 

Tabela 60: Classificação em todos os Domínios da AEE 

 



Questionados sobre os benefícios que a autoavaliação traz para a escola, todas os 

diretores das nossas UO são unânimes em afirmar que é benéfico, uma vez que lhes permite 

ter uma visão global da escola que nos permite encontrar estratégias para melhorar esses 

pontos que são menos positivos e temos nesses resultados a base para programarmos o ano 

(DUO8). 

Terminamos a nossa reflexão sobre os resultados obtidos ao longo da nossa investigação 

concluindo que este tipo de avaliação acarretou muitas alterações no funcionamento das 

organizações escolares e disso deu-nos conta o DUO3 que nos fez um apanhado do percurso 

que tem sido feito até chegar à atualidade, consciente de que ainda há muito a percorrer 

 
 

 
O que se fazia era levar ao pedagógico um tratamento estatístico dos resultados dos alunos, 

não se monitorizavam processos, não havia muita reflexão sobre o porque é que os resultados 

eram assim e não de outra forma. Não havia uma cultura de refletir, de prestar contas. Cada 

professor trabalhava por si, cada professor dava os seus resultados, justificava os cinquenta 

por cento de negativas e as justificações eram todas iguais na maior parte dos casos: a culpa 

era sempre dos alunos. Não havia bons resultados porque os alunos não se empenhavam. Não 

quer dizer que não seja verdade mas nós temos de parar para pensar muitas vezes se também 

não há ali uma falha da nossa parte. Esta cultura de reflexão, de prestar contas, de monitorizar 

os processos. Têm vindo a crescer a passos largos pelo menos no nosso agrupamento. 

 

 
 

4. Síntese 

 
A educação, tanto em Portugal como no resto da Europa, tem sofrido muitas alterações 

devido à constante mudança social, política e económica. Estas adaptações vão de encontro 

aos normativos que a tutela aprova em prol da melhoria da qualidade prestada. Em sintonia, 

os países membros da União Europeia, através dos seus organismos internacionais, promovem 

estudos que lhes permitem sugerir medidas a adotar para uma maior eficácia e eficiência dos 

Sistema Educativos. Este esforço reflete-se em reformas educativas que, principalmente pós 

25 de abril de 1974, apelam a uma prestação de contas por parte de todos os atores educativo. 

uma política de avaliação das escolas, cujo fim último se prendia com a aferição de causas do 



(in) sucesso da qualidade da educação que cada escola prestava aos seus alunos. Foram vários 

os projetos que ao longo dos anos foram sendo criados e implementados, no entanto, e apesar 

do esforço do Estado em criar condições para que estes tivessem um sucesso efetivo, as 

escolas não possuíam condições humanas para os efetivarem. Sem recursos humanos 

qualificados nesta área, o Estado implementou o Programa de Avaliação Externa das Escolas 

levada a cabo pela IGEC, em 2006, que continha uma forte componente que apelava à 

autoavaliação. Contando já com dois ciclos avaliativos terminados e com um terceiro a dar os 

primeiros passos, este organismo ajuizava sobre a autoavaliação das escolas no Domínio das 

ciclo, reajustando, mais tarde, em 2012 (no segundo ciclo), os seus domínios de avaliação, 

avaliação, que agora se inicia, existe a recuperação de do

campo específico e independente de todos os outros, correspondente ao D1. 

A autoavaliação, enquanto processo operacionalizado na organização escolar, parece ter 

tido uma franca evolução. De resto, tem sido potenciador da participação de toda a 

comunidade educativa, dela retirando alguns contributos que têm permitido a elaboração dos 

seus documentos estruturantes, implementa medidas de ação de promoção e colaboração que 

visam a melhoria da própria escola. É pela importância e relevância que a autoavaliação se 

tem imposto nas escolas desde a aprovação da Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro. Porém, e 

na visão dos nossos interlocutores, o seu percurso não tem sido fácil, requerendo muito 

investimento por parte das escolas na formação do pessoal docente que consigo colaboram. 

Se por um lado a existência das EAA nas escolas é uma realidade inegável, a sua 

operacionalização nem sempre é fácil devido aos constrangimentos que cada uma delas 

enfrenta no seu dia-a-dia. A sua constituição é efetuada pela mão do diretor que a torna 

bastante diversificada na sua essência sendo, no entanto, muito homogénea ao constarem 

elementos de quase todas as áreas organizacionais das escolas que passarão a beneficiar com 

o contributo das mais variadas perspetivas. Fica, portanto, aqui evidente a importância da 

diversidade de elementos que compõem a Equipa de Autoavaliação pois dão um contributo 

muito positivo a este processo devido à sua diversidade de áreas e, consequentemente, de 

pontos de vista. Priorizando o perfil, a competência, a experiência e a disponibilidade, os 

diretores das escolas selecionam o seu pessoal docente que, para muitas das 

escolas/agrupamentos de escolas, é muito instável, sendo este um dos maiores 

constrangimentos com que se deparam. Esta instabilidade do pessoal docente, fruto do 



concurso de professores, traz alguns dissabores aos diretores que se vêm a braços com uma 

dificuldade cíclica para a formação da Equipa de Autoavaliação. Em contrapartida, as escolas 

com um corpo docente estável, acabam por ganhar vantagem no trabalho que desenvolvem 

dando continuidade ao mesmo.  

Se, por um lado, as escolas beneficiam com a grande diversidade de funções que cada 

um desempenha dentro da organização educativa, por outro, o contributo de um perito externo 

é reconhecido por todos os nossos interlocutores devido à sua larga experiência académica e 

profissional. 

Um novo constrangimento surge quando nos deparamos com a necessidade de criar 

condições para que estes se reúnam. Esta é uma tarefa dos diretores que, aquando da 

distribuição de serviço, contemplam nos horários dos seus docentes, tempos letivos para que 

estes se possam reunir semanalmente. Este seria o ideal para todas as escolas, mas esta é uma 

realidade que não se verifica na totalidade. 

A regularidade com que trabalham e de forma articulada permitem que as equipas 

tenham uma forma de trabalhar contínua, tendo bem presente o que pretendem. Desta feita, 

recorrem, essencialmente, a uma análise SWOT para delinear/priorizar as áreas que 

necessitam de uma intervenção mais eminente. No entanto, a base de trabalho poderão ser os 

relatórios produzidos pela avaliação externa, uma vez que consideram já ser trabalho feito e 

que poderá ser aproveitado, em benefício de uma futura avaliação externa. 

A próxima etapa requer algum cuidado na escolha dos instrumentos de trabalho que irão 

operacionalizar os objetivos que se propõem alcançar. De uma forma geral, todas as equipas 

tiveram como base o modelo CAF que, numa maior ou menor escala, foram sofrendo os 

devidos ajustes para melhor de adequarem à realidade de cada uma delas.  

Da análise realizada às UO que nos serviram como objeto de estudo foi possível concluir 

que, na sua grande maioria, o objetivo priorizado passava pela promoção do sucesso escolar 

dos alunos, pelo que a supervisão da prática letiva dos docentes tem ganho terreno.  

Nesta nossa última etapa recorremos a um cruzamento de olhares entre a avaliação 

externa e interna que, estando contemplados no mesmo diploma, têm um objetivo comum: a 

melhoria da qualidade prestada pelas escolas, no qual os seus alunos são a prioridade máxima. 

Não admira que, perante este facto, a maioria das escolas tivesse obtido no domínio 3 da 

que estas UO têm efetuado melhorias significativas nesta área. 



Sendo assim, e de uma forma geral, podemos afirmar que as nossas unidades orgânicas 

aplicam o seu processo de autoavaliação dando cumprimento ao que está legislado em prol da 

qualidade que prestam aos seus alunos, pais/encarregados de educação e comunidade 

educativa no geral. A Equipa de Autoavaliação, nomeada pelos diretores e com o apoio dos 

seus peritos externos, traça um plano de ação que colocam em prática através de um modelo 

que consideram ser o mais adequado à sua realidade escolar. Recorrem, essencialmente, ao 

modelo CAF que, se ramifica para outros modelos: próprios, uma vez que já em nada se 

comparam com o inicial, e modelos híbridos, considerando-se, aqui, uma mistura de modelos 

em consonância com as adequações efetuadas, mais abertos ou mais fechados. 

Consideramos, ainda, ser nesta fase que as UO, sem deixar de dar cumprimento ao que 

lhes é imposto, gozam da sua autonomia para traçar um caminho, que lhes permita ser o mais 

apropriado para o fim a que se propõem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

A conceção de uma escola fechada à comunidade educativa tem vindo a perder terreno 

em prol de uma escola recetiva à comunidade em geral e à educativa em particular, fundada 

no pressuposto de que todos os agentes, quer sejam internos quer externos, têm como objetivo 

comum a melhoria da qualidade prestada Considerando as políticas educativas em Portugal 

produzidas nas últimas décadas foi possível concluir que o período pós 25 de abril tem sido 

marcado por uma ampla e enriquecedora mudança no que à educação diz respeito. Com a 

obrigatoriedade de uma educação para todos, os objetivos a alcançar passaram a ser mais 

ambiciosos, indo de encontro às recomendações feitas, quer por organismos nacionais, o 

Conselho Nacional de Educação, quer por organismos internacionais, tais como a Organização 

das Nações Unidas (ONU), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e Banco Mundial (BM). Ao desenvolverem estudos, as suas 

conclusões/recomendações servem de base às sugestões que transmitem aos países membros 

por forma a alcançar a uniformização de uma educação para todos, na linha de educação 

inclusiva, na promoção de oportunidades e equitativa na qualidade. Apesar das orientações 

destas organizações não serem impostas, elas têm-se refletido nos normativos legislados pelas 

tutelas dos países membros, do qual Portugal faz parte, pois estes acabam por tentar encontrar 

forma de as operacionalizar. 

Como objetivo único de proporcionar uma escola de qualidade, todos os agentes 

reconhecem a importância de caminharem no mesmo sentido, implementando ações que a 

possam concretizar. Foi após uma incursão pelas ações desenvolvidas por cada um dos 

organismos internacionais, e consequente reflexo nas políticas nacionais, que fizemos uma 

incursão  pela noção de qualidade, que devido à sua complexidade, mereceu uma reflexão que 

permitiu constatar uma evolução na sua aceção e desconstruir o seu enfoque mais empresarial 

e mais educacional. É com o contributo de todos os atores educativos da organização escolar, 

em parceria com os agentes locais, que se procede a uma prestação de contas com reflexo 

numa futura avaliação externa. A própria medição da qualidade, realizada através de um 

Estado Regulador, enquadra-se, também, numa prestação de contas pelo serviço público que 

se pratica. Uma incursão concetual do conceito de avaliação permitiu-nos perceber a evolução 

que esta tem tido, tendo em conta o objeto e o fim a que se destina. São as dimensões e 

referenciais que nos ajudam a enquadrar e esclarecer o tipo de avaliação que pretendemos 

desenvolver, sendo que, no caso das escolas, elas assumem um papel mais diagnóstico, 

formativo ou sumativo que, numa primeira fase, estava exclusivamente associado à 



classificação atribuída ao resultado das aprendizagens dos alunos. As exigências socias, 

políticas e económicas trouxeram uma nova cultura de avaliação nas escolas, onde todos os 

agentes educativos são alvos de uma avaliação, incluindo as ações desenvolvidas na e pela 

escola. Foram várias as tentativas de aculturar esta nova realidade nas escolas com programas 

e atividades que tiveram o seu início na década de noventa, nomeadamente o Observatório da 

Qualidade da Escola (1992-1999), Projeto Qualidade XXI (1999-2002), Programa Avaliação 

Integrada das Escolas (1999-2002), Projeto Melhorar a Qualidade (2000-2004), Projeto AVES 

 Avaliação de Escolas Secundárias (início em 2000). Porém, é em 2002 que se legisla, pela 

primeira vez, a avaliação das escolas nas vertentes interna e externa. É perante esta imposição 

legal que se começa a preparar esta nova etapa nas escolas e, em 2006, surge o primeiro ciclo 

de avaliação das escolas, como forma de colmatar as lacunas sentidas nos programas de 

avaliação de escolas anteriores e com base em experiências nacionais e internacionais. Já com 

três ciclos avaliativos  entre 2006 e 2012, entre 2012 e 2018 e em 2019 - e por forma a dar 

cumprimento ao legislado, a avaliação externa das escolas contempla a autoavaliação nos 

domínios que foram definidos pela Inspeção Geral da Educação. Se no 1º e 2º ciclos a 

Capacidade 

 

ao ser considerada num domínio próprio/independente, o que revela o ganho de protagonismo 

que a autoavaliação tem vindo a arrecadar naquela que tem sido a sua grande impulsionadora: 

a avaliação externa das escolas. 

Apesar de a autoavaliação estar legislada há quase duas décadas ainda levanta algumas 

dúvidas quanto à sua implementação e operacionalização. A falta de recursos e e de 

conhecimentos no âmbito da avaliação parece ter sido um dos primeiros e mais importantes 

condicionamentos e constrangimentos à concretização. Foi recorrendo à autonomia de que 

dispunham que as escolas começaram a traçar as linhas orientadoras, recorrendo, na sua 

maioria a ferramentas com provas dadas a nível empresarial, nomeadamente da Organização 

Internacional de Padronização (ISO), da Balanced Scorecard (BSC), da European Foundation 

for Quality Management (EFQM) e da Common Assessment Framework (

É devido à importância desta temática na realidade atual das escolas portuguesas que o 

nosso trabalho de investigação teve o seu desenvolvimento. De natureza qualitativa, assente 

num paradigma interpretativo, recorremos à análise documental efetuada a alguns documentos 

estruturantes dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, nomeadamente aos 

Projetos Educativos, Relatórios das Equipas de Autoavaliação e de Avaliação Externa das 



Escolas e Planos de Melhoria. A utilização do programa informático Maxqda.12.3.1., facilitou 

a sua leitura, organização e interpretação destes documentos assim como das entrevistas que 

efetuámos aos diretores, como técnicas preferenciais de recolha de dados.  

As EAA são constituídas pelos diretores das unidades orgânicas tendo em conta o perfil 

e a disponibilidade para o desempenho desta tarefa, apesar dos contratempos que possam sugir, 

a par da mobilidade dos docentes por método concursal. Para além dos docentes, as EAA 

contam também com a presença dos mais variados atores educativos, o que a torna bastante 

heterogénea. 

Utilizando, na sua maioria, o modelo CAF, na íntegra ou alterado, mediante a realidade 

escolar de cada agrupamento de escolas/escolas não agrupadas, esta é uma ferramenta de 

trabalho que lhes dá alguma segurança para realizar a sua AA. 

Se por um lado existem escolas que criam todas as condições físicas dando condições 

de operacionalização às suas equipas, nomeadamente estabelecimento de horas em comum 

para trabalhar e formação na área, outras há que parecem ter dificuldade em disponibilizá-las. 

Antes de delinear o caminho a seguir, objetivando a melhoria e a promoção do sucesso 

educativo, a diagnose é feita, maioritariamente, através de uma análise SWOT que, na sua 

deteção de pontos fortes e fracos permite uma melhor visualização da realidade de cada 

organização escolar. É pegando nos pontos fracos que são tomadas as devidas medidas de 

recuperação para que estas se tornem fortes. No entanto, pudemos constatar que os Planos de 

Melhoria, posteriormente elaborados, são na sua maioria baseados nas sugestões deixadas pela 

AEE e não pela sua AA, o que nos parece ser este um instrumento que não está a ser 

rentabilizado em toda a sua potencialidade. 

De facto, a AEE tem sido a grande impulsionadora da AA nas escolas e iniciado o seu  

terceiro ciclo, dando-lhe ainda um maior destaque com a atribuição de um domínio próprio, 

seria de todo enriquecedor, fazer um cruzamento dos dados obtidos com as novas 

classificações atribuídas e conclusões a que chegarão. 

É normal nos trabalhos de investigação surgirem alguns constrangimentos e este não foi 

exceção, sendo que um deles se verificou durante a realização das entrevistas aos diretores 

das unidades orgâncicas em estudo. Foi devido ao trabalho complexo que neste momento se 

sente existir nas escolas, tal como explicitaram alguns dos diretores, que verificámos que estes 

nem sempre foram suficientemente explícitos nas respostas às questões levantadas. Um outro 

constrangimento foi a inexistência de alguns dos documentos estruturantes das nossas 

unidades orgânicas nos sítios oficiais da internet, pelo que as conclusões tiradas foram as 



possíveis mediante os documentos existentes, sendo certo que os resultados poderiam ser, ou 

não, os mesmos na presença de todos. 
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ANEXO 1 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A investigação que estamos a realizar tem como objetivo perceber como 

é que as escolas se organizam para realizar a sua autoavaliação legitimada pela 

Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro. Nesse sentido, agradecia que respondesse 

às seguintes questões da forma mais completa que lhe for possível. 

 

1- Existe uma Equipa de Autoavaliação da(o) Escola/Agrupamento de Escolas? Se 
sim, desde quando? 
 

2- Como é constituída a EAA? 
 

3- Houve muitas alterações na equipa ao longo dos nos e que trouxeram de novo? 
 

4- Quais os critérios utilizados para a escolha dos elementos? Esses critérios foram 
divulgados? 

 
5- Quem desenvolve o processo? 

 
6- A EAA tem horário em comum? 

 
7- A EAA teve formação para levar a cabo este trabalho? 
8- A equipa trabalha de forma articulada (sobre si própria ou em rede)? 

 
9- Que modelo utilizam? O modelo sofreu alterações e o que trouxe de novo? 

 
10- É vantajosa a ação dos peritos externos? 
 
 
 
 

NOTA: Por se tratar de uma entrevista semi-estruturada, foram efetuadas outras perguntas 
intermédias que serviram para incentivar o entrevistado a esclarecer algumas dúvidas 
que iam surgindo, criando a dinâmica pretendida e esclarecedora dos objetivos 
propostos. 

  


